
 
HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 

 
OPINNÄYTETYÖ 

 
    

 www.humak.fi 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma (210op) 

Arvioitavaksi jättämisaika 11/2012 

”Voima”-ryhmä 

Vertaistukiryhmän toimintamallin kehittäminen Piippolan ammatti- ja kulttuu-

riopistossa 

 

 

Kirsi Träskelin 

 

 



2 
 

 

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma 
 

TIIVISTELMÄ 

Työn tekijä Kirsi Träskelin Sivumäärä 76 ja 51 liitesivua 

Työn nimi ”Voima”-ryhmä, vertaistukiryhmän toimintamallin kehittäminen Piippolan ammatti- ja kulttuu-
riopistossa 

Ohjaava(t) opettaja(t) Lea Leminaho ja Eeva Mäkelä 

Työn tilaaja ja/tai työelämäohjaaja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä/Piippolan ammatti- ja kulttuu-
riopisto / Susanna Hjulberg 

Tiivistelmä 
 
Kehittämistyö toteutettiin Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistossa lukuvuoden 2011-2012 aikana. Kehit-
tämistyö oli osa Jokilaakson koulutuskuntayhtymän ja opetushallituksen rahoittamaa erityisopetuksen 
kehittämishanketta. Kehittämistyö tehtiin hankeen toisen osan tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena oli 
kokeilla vertaistukiryhmää opiskelun tukipalveluna.  
 
Kehittämistyön tarkoituksena oli laatia vertaistukiryhmälle sisällöt ja tavoitteet sekä opiskelijahuollolli-
sesta, että pedagogisesta näkökulmasta. Tavoitteena oli myös arvioida toimintaa ja raportoida siitä. 
Viitekehyksenä kehittämistyössä olivat mielenterveyden edistämisen, erityispedagogiikan ja sosiaalipe-
dagogiikan näkökulmat. Toiminnassa käytettiin Petersonin, Sampsonin ja Reardonin (1991) kehittämää 
cip-ohjaustarveanalyysiä ja casve-kehää. Ryhmän toiminnassa huomioitiin erilaiset ryhmän teoriat.  
 
Kehittämistyössä tutkimuksellisena menetelmänä oli toimintatutkimus. Arviointiaineistot kerättiin ryh-
mään osallistuneilta opiskelijoilta, ryhmän ohjaajilta ja sidosryhmiltä. Arviointiin käytettiin sekä kyselyä, 
että dialogisia ja narratiivisia menetelmiä. Tutkimuskysymyksinä olivat: mitkä ovat oppimisen uhat ja 
haasteet aikuisilla naisopiskelijoilla sekä, miten vertaistukiryhmä lisää aikuisten naisopiskelijoiden op-
pimisen valmiuksia, edistää opintojen etenemistä ja niissä jaksamista? 
 
Kehittämistyö on kuvaus ensimmäisestä tutkimuskehästä. Se pitää sisällään vertaistukiryhmän suunnit-
telun, toiminnan ja arvioinnin. Kehittämistyön tuloksena on julkaisu vertaistukiryhmän toimintamallista. 
Toiminnasta laadittiin vertaistukiryhmän ohjaajan opas, jonka avulla mallia ja sen tuloksia voidaan levit-
tää kuntayhtymässä ja sen ulkopuolella. 
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Abstract 
This development work is produced in Piippola vocational and cultural college during the academic 
year 2011-2012. The development work is one part of the project in special education and it is pro-
duced as a second part of the project. The aim of the development was to pilot a peer support group 
as a support service of education. 
 
The aim of the development work was to create content and goals to the peer support group. The 
perspective of the work was student care, but it also had a pedagogical aspect. One of the aims was 
to evaluate and report the results. The contexts of the developing work were to advance mental health 
as well as to give perspective to special- and social pedagogy. Cip-instruction analysis and casve- 
circle and different group theories in action were used in the developing work. 
 
The research method of the developing work was active analysis. The material for the evaluation was 
collected from students who had participated in the group, group instructions and stakeholders. Dia-
logical and narrative material, and also Wilma-student management program were used to assess the 
data. The research questions were; what are a threats and challenges in adult women student of stud-
ies, and how is a peer support group an additional tool in learning skills, progress of studies and man-
aging them? 
 
This work represents the first circle in research. It includes a peer support group planning, action and 
evaluation. The results of the development are a publication of peer support group model. It is an in-
structor’s guide; it helps to spread out a model in federation of education and outside of it. 
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1 JOHDANTO 

 
Oppilaitoksissa halutaan tämä päivänä panostaa entistä enemmän opiskelijoiden ko-

konaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hyvinvointina ei kuitenkaan voida pitää pelkästään 

fyysisten seikkojen huomioimista, vaan tarvitaan panostusta sekä opiskeluympäris-

töön liittyviin seikkoihin, että mielen hyvinvointiin. Yhä enenevässä määrin on herän-

nyt huoli lisääntyvistä mielenterveysongelmista opiskelijoilla. Yhtenä merkittävänä 

opintojen edistymistä tukevana ja keskeytymistä vähentävänä seikkana pidetään hy-

vää mielenterveyttä. Tähän asiaan on haluttu myös Piippolan ammatti- ja kulttuu-

riopistossa kiinnittää huomiota. Siksi tärkeänä on pidetty mielenterveyteen liittyvien 

hankkeiden edistämistä ja uusien toimintamallien kehittämistä.      

Tämä opinnäytetyö/kehittämistyö on tehty erityisopetuksen kehittämishankkeessa. 

Kehittämishankkeen avulla etsittiin mielenterveyttä edistäviä ja ennaltaehkäiseviä 

työmuotoja. Kehittämistyön toiminnan tarkoituksena on ollut kokeilla opiskelijoille 

suunnattua vertaistukiryhmää opiskelun tukipalvelun keinona mielenterveyden tuke-

miseen ja heikkenemisen ennaltaehkäisyyn.  

 

Tässä kehittämistyössä on laadittu vertaistukiryhmälle tavoitteet, sisällöt sekä laadittu 

ohjaajan opas ja raportoitu ryhmän toimintaa. Toimintatutkimuksen avulla on kartoi-

tettu oppimisen uhkia ja haasteita aikuisilla naisopiskelijoilla. Tutkimuksessa on myös 

arvioitu ryhmän toimintaa, sekä miten vertaistukiryhmä lisää oppimisen valmiuksia, 

edistää opintojen etenemistä ja niissä jaksamista.  

 

Vertaisryhmät ovat oppilaitoksissa vielä melko uusi tapa mielenterveyden edistämi-

selle. Tarvitaan myös perusopetuksesta poikkeavia pedagogisia käytäntöjä eriastei-

sen tuen tarpeeseen. Tässä kehittämishankkeessa on yhdistetty erityispedagogisen 

ohjauksen tarve ja vertaisuuden aktivointi. Tämä tutkimus osoittaa, että vertaistuki-

ryhmän avulla mielenterveyttä voidaan edistää ja sillä on merkittävät mahdollisuudet 

myös pedagogisen ohjauksen lisätarpeeseen oppilaitoksissa. Tämän kehittämistyön 

tuloksia voidaan hyödyntää vertaistukiryhmien toimintaa suunnitellessa. Vertaistuki-

ryhmän ohjaajan oppaan avulla voidaan levittää tuloksia muihin oppilaitoksiin ja yh-

teistyö tahoille.  
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2 ERITYISOPETUKSEN KEHITTÄMISEN HANKE PIIPPOLAN AMMATTI-JA 

KULTTUURIOPISTOSSA 

 

Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto on n. 400 hengen työyhteisö, joka on toiminut 

115 vuoden ajan. Opistossa järjestetään artesaani ja media-assistentti koulutusta. 

Tutkintotavoitteisten linjojen lisäksi ammatti- ja kulttuuriopistossa on ohjaavaa ja val-

mistavaa sekä valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta. Oppilaitostamme hallinnoi 

Jokilaaksojen kuntayhtymä, Jedu. Jedun arvot ovat vastuullisuus ja avoimuus. 

”Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän visio on olla vetovoimainen, arvos-

tettu, alueen hyvinvointia ja yrittäjyyttä edistävä, osaamista uudistava ja 

verkottunut ammatillisen osaamisen sekä elinkeino- ja työelämän kehittä-

jä. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän perustehtävä on järjestää mo-

nialaista ammatillista koulutusta, tukea ja vahvistaa yksilön elinikäistä 

kasvua ja alueen kehittymisedellytyksiä. Kuntayhtymän järjestämä koulu-

tus on alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti arvioiden tu-

loksellista ja laadukasta. Kuntayhtymästä valmistuvat toimivat aktiivisesti 

yhteiskunnassa. ”  

 (Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 2012, 3-4.) 

 

Ammatillisen erityisopetuksen kehittämishanke toimii Piippolan ammatti- ja kulttuu-

riopistossa ajalla 1.10.2011 - 30.12.2012.  Hanke perustuu Jedun missioon tukea 

yksilön kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Hankkeen yleisenä tavoitteena ovat uusien 

ammatillisen erityisopetuksen toimintamallien kehittäminen ja kokeilu sekä arviointi, 

työelämälähtöisen ammatillisen erityisopetuksen kehittäminen ja kokeilu sekä arvioin-

ti ja lisäksi tavoitteena on alueellisen yhteistyön vahvistuminen Siika- Pyhäjokialueen 

ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän yhdistymisen myötä uudessa kuntayhty-

mässä, Jokilaaksojen kuntayhtymässä. Hanketta rahoittaa opetushallitus ja koulutus-

kuntayhtymä. Ammatillisen erityisopetuksen kehittämishanke on kaksiosainen. En-

simmäisessä osassa tavoitteena ovat koulutuksen keskeyttämistä vähentävien pe-

dagogisten ratkaisujen kokeilu, kehittäminen ja tulosten levittäminen. Hankkeen toi-

sessa osassa tavoitteena on opiskelijoiden mielenterveyteen liittyvien hankkeiden 

edistäminen. (Hjulberg 2011).  
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 Tämä kehittämistyö kohdistuu hankkeen toiseen osaan, jossa tavoitteena on kokeilla 

opiskelijoille vapaaehtoista vertaistukiryhmää mielenterveysongelmien ennaltaehkäi-

semiseksi. Tässä kehittämistyössä tutkitaan vertaistukiryhmän mahdollisuutta oppi-

misen valmiuksien lisäämisessä, opintojen etenemisessä ja niissä jaksamisessa. Ke-

hittämistyössä laaditaan vertaistukiryhmälle tavoitteet, sisällöt ja arvioidaan sekä ra-

portoidaan toimintaa.  Kehittämistyön tuloksena syntyy vertaistukiryhmän toiminta-

mallin kuvaus, joka työstetään ohjaajan oppaaksi. 
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3 MIELENTERVEYS JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN KEHITTÄMIS-

TYÖSSÄ 

 
Mielenterveys käsitteenä tarkoittaa muun muassa elämänhallintaa, itsetuntoa, elin-

voimaisuutta ja henkistä vastustuskykyä. Hyvän mielenterveyden tunnusmerkkejä 

ovat kyky luoda ihmissuhteita ja hyvä toimintakyky. Mielenterveyttä määrittävät biolo-

giset tekijät (esim. perimä), psykologiset tekijät (esim. kasvatus ja itseluottamus) ja 

sosiaaliset tekijät (esim. perhesuhteet ja sosiaalinen verkosto). (Terveyden ja hyvin-

voinninlaitos 2009). 

 

Yhtenä yhä suurempana tekijänä opintojen etenemisessä ja niiden keskeytymisessä 

ovat mielenterveysongelmat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella meneillään ole-

vassa tutkimuksessa on selvinnyt, että vuonna 1987 Suomessa syntyneistä joka vii-

des on 21 vuoden ikään mennessä saanut psykiatrista erikoissairaanhoitoa tai lääki-

tystä mielenterveysongelmiinsa. Peruskoulun jälkeinen tutkinto puuttuu 16 prosentilta 

tästä ikäluokasta. Näistä 40 prosentilla on mielenterveysongelmia. (Allianssi 2011).  

Pirjo Kinnusen (2011) väitöskirjan mukaan 24-vuotiailla varhaisaikuisilla oli masen-

nusoireita naisista 39,4 %:lla ja miehistä 18,5%:lla. Psykosomaattisista oireista kärsi 

tutkimuksen mukaan naisista 23,9 % ja miehistä 16%. Tutkimuksen mukaan oireet 

eivät haitanneet arkielämässä selviytymistä, mutta ne voivat johtaa ongelmiin ja sai-

rastumiseen, jos niihin ei puututa tai apua ei ole ajoissa saatavilla. Mielenterveyson-

gelmat ovat siis lisääntyneet ja niiden vaikutus opiskeluun on havaittavissa.  

 

Meillä jokaisella on monia keinoja, sekä tietoisia, että tiedostamattomia, ylläpitää mie-

lenterveyden tasapainoa, tätä kutsutaan mielenterveyden säätelyksi (Jokeriportaali 

2012).  Säätelyä tapahtuu koko ajan, mutta se voi häiriintyä stressaavassa, ristiriitai-

sessa tai turhauttavassa tilanteessa. Säätelyn avulla pidämme yllä myös henkistä 

joustavuutta tilanteisiin ja ihmisiin suhtautumisessa. Terve psyyke käyttää puolustus- 

ja hallintamekanismeja joustavasti ja monipuolisesti tilanteeseen sopivalla tavalla. 

Häiriintynyt psyyke voi olla täysin ulkoisten vaikutteiden armoilla, mikäli hallinta- ja 

säätelymekanismit eivät toimi tai ne toimivat yksipuolisesti, pakonomaisesti tai kaa-

vamaisesti. Mielenterveyden heikkeneminen vaikuttaa opiskelijan kognitiivisiin, emo-

tionaalisiin, motivationaalisiin ja sosiaalisiin valmiuksiin. Havaitsemista, ajattelua, 

päättelyä ja muistia häiritsevät keskittymisvaikeudet ja ahdistuneisuus. Aloitekyky 
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heikkenee kun psyykkinen energia kuluu mielensisäiseen prosessointiin. Mielenter-

veysongelmista kärsivän opiskelijan itsetunto on usein huono ja ongelmiin voi liittyä 

häpeän ja syyllisyyden tunteita, joka hankaloittaa sosiaalista vuorovaikutusta. (Joke-

riportaali 2012).  

 

Mielenterveyden tila vaihtelee elämämme aikana, se voidaankin nähdä prosessina, 

ei pysyvänä tilana (Jokeriportaali 2012). Masennus, ahdistus ja pelko kuuluvatkin 

osana elämään. On tärkeätä ymmärtää, että kaikki ihmiset kärsivät erilaisista mielen-

terveyden häiriöistä elämänsä aikana. Bradburg (1965) puhuukin käsitteestä ”positii-

vinen mielenterveys”, siinä positiivinen mielenterveys on elämän kivijalka, joka mah-

dollistaa toivon ja elämänilon, tukee arjessa ja auttaa selviämään ja kestämään vas-

toinkäymisiä. Tunnetasolla mielenterveys onkin hyvinvoinnin kokemista. (Terveyden 

ja hyvinvoinninlaitos 2012). 

 

Mielenterveyttä edistävä työ oppilaitoksissa on haastavaa. Oppilaitosyhteisö ei perin-

teisesti kovin hyvin kestä erilaisuutta ja yhdenmukaistava oppilaitoskulttuuri ei tue 

psyykkistä eheyttä. Lisääntyvät taloudelliset paineet heijastuvat opetustoimintaan 

mm. ryhmäkokojen suurentumisena ja kontaktiopetuksen vähenemisessä, tämä kehi-

tys tuo opiskelijalle yhä enemmän paineita itseohjautuvuuteen. Oppilaitoksilla on lain 

mukaan merkittävät tavoitteet myös mielenterveyden edistämisen työssä. Ammatilli-

sen koulutuksen laissa (21.8.1998/630) merkittävimpinä mainintoina opetuksen tuki-

palveluja ja opiskelijahuollon tukipalveluja järjestettäessä on  

”Koulutuksen tavoitteena lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja 

tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoil-

le jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen 

kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä 

oppimista ja Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, 

hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin 

edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.” 

(Finnlex 2011). 

Näin ollen oppilaitoksia velvoitetaan kehittämään menetelmiä ja pedagogisia ratkai-

suja, joilla voidaan tukea opiskelijoiden jaksamista, motivaatiota opiskeluun, koko-

naisvaltaista kehittymistä ja fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Siksi tärkeää on löytää 

uusia käytäntöjä mielenterveyden edistämisen työhön. Mielenterveyden edistämistyö 
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keskittyy vahvistamaan positiivista mielenterveyttä, siinä tavoitteena on löytää hyvin 

käytäntöjä vahvistaa jokaisen ihmisen mielenterveyttä.  Riikosen mukaan mielenter-

veystyö onkin muuttumassa yhä enemmän osallisuuden, hyvinvoinnin, innostuksen 

ja motivaation lähteiden etsimiseksi ja tukemiseksi. Tärkeänä pidetään myös voima-

varojen löytämistä ja niiden hyödyntämistä, toivottomuuden vähentämistä ja taitoa 

löytää mahdollisuuksia. (Onnismaa, Pasanen &Spangar  2002,42).  

 

Tässä kehittämistyössä pyritään luomaan uusi toimintamalli mielenterveyttä edistä-

vään työhön. Vertaistukiryhmässä pyritään vahvistamaan sekä psykologisia tekijöitä, 

kuten itsetunto, stressin hallinta ja voimavarat, että sosiaalisia tekijöitä vertaistuen 

avulla. Vertaistukiryhmän toiminnalla voidaan edistää hyvien ihmissuhteiden synty-

mistä ja yksilön toimintakyvyn paranemista ryhmän avulla. Ryhmän avulla pyritään 

aktivoimaan vertaisuutta niin, että ryhmän aikana syntyvät suhteet kantaisivat opiske-

lun aikana ja olisivat tukena mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Vertai-

suuden avulla pyritään löytämään uusia mahdollisuuksia nähdä ja käsitellä asioita. 

Vertaisuuden aktivoinnilla pyritään myös lieventämään mahdollisista mielenterveydel-

lisistä ongelmista syntyviä häpeän ja syyllisyyden tunteita, niin että ne eivät hanka-

loittaisi sosiaalista vuorovaikutusta. Ryhmän avulla pyritään myös tavoitteen kirkas-

tamiseen ja motivaatioon. Vertaistukiryhmällä on mahdollisuutensa mielenterveyttä 

edistävässä työssä. 
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4 ERITYISPEDAGOGISET LÄHTÖKOHDAT KEHITTÄMISESSÄ 

 
Erityispedagogiikan keskeinen tavoite on pyrkiä löytämään erityistä tukea tarvitsevan 

ihmisen auttamiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käy-

tänteitä. Tieteellisenä tarkoituksena on löytää yhteiset peruselementit ja käyttökelpoi-

set sovellukset eri kohderyhmille ja eri tilanteisiin. (Hautamäki, Lahtinen, Moberg & 

Tuunainen 1999, 13-16.)  

 

Tässä kehittämistyössä pyritään kokeilemaan pedagogisen tuen antamisen mallia 

vertaistukiryhmässä ja pohtimaan sen mahdollisuuksia toimivana käytäntönä kohde-

ryhmän tarpeisiin. 

Erityispedagogiikassa oppimista ei nähdä ainoastaan faktojen varastointina, vaan 

opiskelijan kokonaisvaltaisten sisäisten mallien muodostumisena, tällöin uutta opitta-

vaa suhteutetaan aikaisempiin tietoihin ja kokemuksiin (Ikonen 2003,15). Vertaistuki-

ryhmässä pedagogisen ohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa keskityttiin ulkois-

ten tekijöiden sijasta sisäisten tekijöiden aktivointiin, eli keinoihin, joilla voidaan ohjata 

opiskelijoiden henkistä työskentelyä.  

 

Erityispedagogiikka on aina päämääriin sidottua toimintaa, jonka tarkoituksena on 

hyvien edellytysten luominen oppijan kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle. Il-

man päämäärän tai tavoitteen asettelua, ei ole kasvatusta, eikä opetusta. Kasvatusta 

ohjaavat oppijien tarpeet ja persoonallisuuden tunteminen. Kasvatuksen tarkoituksel-

lisuuteen liittyy aina jokin arvo, ihanne, päämäärä, johon pyritään. Päämäärän pohjal-

la on käsitys siitä mitä ihmisellä ymmärretään ja mitä hänen tulisi olla. Vallitseva ih-

miskäsitys ohjaa erityiskasvatuksen päämäärien muotoutumista. Oppilaitosten erää-

nä keskeisenä tehtävänä on oppijan ainutkertaisen persoonallisuuden kasvun ja ke-

hittymisen monipuolinen tukeminen sekä yksilön hyvän elämän edellytysten luominen 

ja sopeutuminen yhteiskuntaan. Oppilaitoksessa ihmiskäsitys merkitsee ihmisen eri-

laisuuden kunnioitusta ja huomioon ottamista kaikessa toiminnassa. Oppilaitosten 

ihmiskäsityksessä huomioidaan myös yksilön psyykkisen ja fyysisen kapasiteetin ke-

hittäminen niin että hän pystyy mahdollisimman täyspainoisesti osallistumaan ja vai-

kuttamaan omaan ja yhteisön toimintaan. (Ahvenainen, Ikonen & Koro 1999, 10- 17.) 
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Näin ollen pedagogisten tavoitteiden laatiminen edellyttää myös tietoa yhteiskunnalli-

sesta tilanteesta, jossa opiskelija elää ja toimii, sekä kehityspyrkimyksistä ja kehitty-

misen tarpeista, joita opiskelijalla on (Ikonen & Holopainen 2001, 15-16). Vertaistuki-

ryhmässä pyritään aktivoimaan niitä oppimista vahvistavia tekijöitä, jotka aikuisilla 

naisopiskelijoilla on oppimisen, opinnoissa edistymisen ja valmistumisen uhkana. 

 

Tämän päivän oppimiskäsityksessä nähdään merkittävänä oppijan rooli aktiivisena 

toimijana, oppimiseen katsotaan vaikuttavan merkittävänä sosiaaliset vuorovaikutus-

suhteet ja kanssaihmisten asenteet oppimista kohtaan (Kokkinen, Rantanen-Väntsi & 

Tuomola 2008, 11-12). Vertaistukiryhmällä haetaan juuri tätä aikuisille niin tärkeää 

vuorovaikutus suhdetta opiskelutovereihin ja sen mukana tulevaa oppimisen synergi-

aa, joka parantaa oppimistuloksia. Sen toivotaan olevan myös voimavarojen lähde 

opinnoissa. 

 

Edellä mainittujen erityispedagogiikan keskeisten tavoitteiden mukaisesti kehittämis-

työssä haluttiin kokeilla erityispedagogista ohjausta ja mielenterveyden tukemista 

sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla tapahtuvan oppimisen kautta vertaistukiryhmäs-

sä. 
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5 SOSIAALIPEDAGOGINEN AJATTELUTAPA KEHITTÄMISTYÖSSÄ 

 
Sosiaalipedagogisen toiminnan lähtökohdat ovat yksilön elämänlaadun, itseohjautu-

vuuden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin parantaminen. Näin ollen sosiaalipedagogiikan 

taustalla on aina päämääriä ja arvoja, jotka liittyvät hyvään elämään. Sosiaalipeda-

gogiikan tarve nousee ajatuksesta siitä mikä on yleisesti hyvänä pidetty elämä ja mil-

laiset arvot milloinkin yhteiskunnassa ja yhteisössä vallitsevat. Vaikka sosiaalipeda-

gogiikassa kunnioitetaan ihmisen vapautta omien arvopäämäärien valintaan ja mo-

niarvoisuutta, käsitys hyvästä elämästä ei kuitenkaan ole täysin mielivaltainen asia. 

Sosiaalipedagogiikka sisältää ajatuksen hyvän elämän yhteisöllisyydestä ja sosiaali-

sesta luonteesta ja sen tavoitteena ovat tiedostamisen kautta auttaa ihmistä tunnis-

tamaan niitä tekijöitä jotka liittyvät ihmisen toimintaan yhteisöissä. Tähän vertaistuki-

ryhmässä on loistavat mahdollisuudet. Sosiaalipedagogiikassa tavoitellaan siis mieli-

hyvän kokemista yhteisöllisyydestä ja vuorovaikutuksesta käsin. Hyvän elämän edel-

lytyksenä on ihmisen kyky jakaa kokemuksensa toisten kanssa. (Launonen & Puoli-

matka 2000,10-37.) 

 

Vertaistukiryhmän mahdollisuudet yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen ovat toi-

minnan ydin. Vertaistuen avulla tavoitellaan kokonaisvaltaista hyvinvointia opinnois-

sa, joka on oppilaitosten ja opiskelijahuollon tavoitteena. Tässä kehittämistyössä ver-

taisuuden aktivointi on yhtenä merkittävänä tavoitteena. 

 

Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykseen sisältyy arvoperusta, joka on käsitys siitä mi-

ten minuus saavuttaa ykseytensä ja eheytensä. Mikä on yksilön suhde yhteisöön ja 

mikä on yksilön normaali ja epänormaali kehityksen kulku. Ihmistä tarkastellaan bio-

logisena, fyysisenä, psyykkisenä, rationaalisena, kulttuurisena, esteettisenä, eettise-

nä ja uskonnollisena olentona.  

Kuvio 1. Sosiaalipedagogisen ihmiskäsityksen perusnäkökulmat (Launonen & Puoli-

matka 2000,44,48.) 

Essentialismi: 

Yksilöillä on yhteisiä ominaisuuksia, joiden toteutumista 
on hyvä elämä. 

Naturalismi: 

Yksilöillä on yhteisiä luonnollisia tarpeita, joiden 
tyydyttämistä on hyvä elämä. 

Kulturalismi: 

Yksilöiden hyvää elämää koskevat käsitykset 
muodostuvat heidän omassa kultuurissaan. 

Eksistentialismi: 

Yksilö valitsee itsensä ja myös hyvän elämänsä. 

Sosiaalipedagoginen kenttä 
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Ranteen mukaan sosiaalipedagogisessa ohjauksessa on mukana toivon näköala, 

sekä ajatus tunnistaa oman elämän valmiudet ja ymmärtää omaa elämäntilannetta. 

Oleellista on saada ihminen tiedostamaan muutoksen mahdollisuudet omassa arjes-

sa (Ranne, Sankari, Rouhiainen- Valo & Ruusunen 2005, 16). Näitä seikkoja pyritään 

vertaistukiryhmän avulla kehittämään. Vertaisuuden aktivoinnilla pyritään peilaamaan 

omaa tilannetta toisten tilanteeseen ja tuottamaan havaintoa, että ongelmat ovat sel-

vitettävissä ja samankaltaisia tilanteita on myös monella muulla ihmisellä. Tavoittee-

na on myös jakaa selviämisen strategioita ryhmässä. 

 

Mobergin ja Tuunaisen (1989) mukaan sosiaalipedagogiikka, kuten erityispedago-

giikka, pyrkivät hakemaan ratkaisuja ja toimintamalleja erilaisiin toiminnallisiin ja so-

siaalisiin ongelmiin. Tavoitteena on sosiaalisen ympäristön parantaminen niin, että 

jokaisen olisi hyvä elää omalla yksilöllisellä tavallaan. Näin ollen voimme sosiaalipe-

dagogisten ratkaisujen kautta luoda ja vahvistaa puitteita, joissa yksilö voi elää täy-

demmin, parantaa hyvinvointiaan ja saada paremmat mahdollisuudet onnistumiselle 

(emt. 47-48). Tähän haasteeseen haluamme vastata kehittämistyössä vertaistuki-

ryhmän kautta. Tunnetaanhan ryhmätoiminnan tutkiminen tyypillisimpänä sosiaalipe-

dagogiikan tutkimusalueena. Hankkeessa kehittämisen kohteena on tuen antaminen 

uudenlaisena tukipalveluna, vertaistukiryhmän avulla. Kehittämistyön tavoitteena on 

myös uuden toimintatavan käyttöönotto oppilaitoksessa ja tiedotus käytännöstä han-

kekumppaneille koko kuntayhtymän alueella. Hyvän käytännön levittäminen tapahtuu 

hankkeessa kehitetyn ohjaajan oppaan avulla. 
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6 KOKEMUKSELLINEN- JA YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN VERTAIS-
TUKIRYHMÄSSÄ 

 
Kokemuksellisen oppimisen (experiential learning) juuret ovat sosiaalipsykologiassa 

sekä kognitiivisessa ja humanistisessa psykologiassa. Humanistisen ihmiskäsityksen 

perusteita ovat oppijan näkeminen aktiivisena, uteliaana ja päämäärätietoisena yksi-

lönä, sisäisen motivaation voimalla itseään ohjaavana yksilönä. Tässä ihmiskäsityk-

sessä oppija on informaation vastaanottaja, käsittelijä ja tuottaja, joka on tietoisesti 

vastuussa omista ratkaisuistaan sekä haluaa itsenäistyä ja ohjata omaa oppimistaan. 

(Leppilampi & Piekkari 1999, 8-9.)  

 

Kokemuksellinen oppiminen tukee konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen, joka koros-

taa opiskelijan havaintoja omien tietojensa riittämättömyydestä oppimisen lähtökoh-

tana. Siinä korostetaan oppijan tietoa ja tietämistä toimintana, jonka mukaan ihmis-

järki ei voi tutkia todellisuutta liittämättä mukaan omaa kokemusta. Sahlbergin ja 

Leppilammen (1994) mukaan oppija rakentaa itse oman subjektiivisen todellisuuden 

ja omat teoriansa. Näin ollen subjektiivisista kokemuksista muodostuu objektiivista 

tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja oppijien keskinäisen yhteistoiminnan avulla. 

Tällöin oppija voi verrata omia käsityksiä muiden kokemuksiin. (Leppilampi & Piekkari 

1999, 8.) 

 

David A. Kolbin (1984) kehittämän kokemuksellisen oppimisen mallin mukaan oppi-

minen käsitetään kokemusten muuttumiseksi ja laajenemiseksi, tällöin oppiminen 

tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön ja itsen kanssa (Toivakka & Maasola 2011, 

43). Omakohtainen kokemus on siis kokonaisvaltaisen oppimisen oleellinen osa, 

mutta kokemus sinällään ei takaa vielä oppimista. Tärkeää on oppimisilmiön havain-

nointi, pohtiminen ja oppimisen tietoinen ymmärtäminen ja käsitteellistäminen. Oppi-

minen voidaankin nähdä syklisenä prosessina, jossa omakohtainen kokemus, sen 

pohtiminen ja käsitteellistäminen ja aktiivinen toiminta saavat aikaan kehittyvän pro-

sessin. Oman toiminnan reflektoiminen, perusteiden ja seuraamusten kriittinen ana-

lysointi ja pohtiminen johtavat toiminnan muuttumiseen ja edelleen kehittämiseen. 

(Ruohotie 2000, 137.) 

 

Oppiminen on siis oppijaa monipuolisesti koskettava toiminnallinen prosessi, joka 

tukeutuu tunteisiin, aisteihin, kokemuksiin, elämyksiin, mielikuvitukseen ja mielikuviin. 
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Kokemuksellisen oppimisen tärkeä edistäjä on tilanne. Oppimista tukevan ilmapiirin 

luominen ja sopivien opetustekniikoiden käyttö yhdessä kytkentöihin oppijan mennei-

syyden ja tulevaisuuden kokemuksiin auttavat aikuisia oppimaan kokemuksistaan 

(Ruohotie 2000, 138). Toivakan ja Maasolan (2011,43) mukaan oppimistilanne ra-

kentuu luontevasti yhteistoiminnalliseksi kun toisten auttaminen ja toisilta oppiminen 

tukevat oppijan sosiaalista kasvua ja ryhmä on vastuussa jokaisen jäsenensä oppi-

misesta. Kokemuksellinen oppiminen tukee sekä persoonallista, että sosiaalista ke-

hittymistä ja lisää yksilön itsetuntemusta, tietoisuutta omasta kasvusta ja opettaa op-

pimaan oppimisen taitoja. Näitä kokemuksellisen oppimisen ajatuksia toteutetaan 

myös vertaistukiryhmässä, siinä on samat keskeiset ajatukset persoonallisen ja sosi-

aalisen kasvun tukemisesta, oppijan itsetuntemuksen lisäämisestä, käsityksestä 

oman tilanteen kehittymisen kohteista ja tietoisuudesta omaan kehittymiseen vaikut-

tavista seikoista. Kehittymistä vahvistavana seikkana nähdään monipuolinen sosiaa-

linen vuorovaikutus ryhmän jäsenten kesken. Ryhmässä on mahdollista tarkastella 

aiempia kokemuksia ja tietoja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja sen kautta käsitel-

lä ryhmän tuoman uuden tiedon valossa ja sen pohjalta prosessoimaan tilannetta 

uudelleen. Toivakan ja Maasolan (2001, 43) mukaan kokemuksellisen oppimisen 

malli toimii hyvin juuri itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Ryhmän 

viestintä tilanteet mahdollistavat kaikkien persoonan puolien käyttämisen ja toisten 

huomioon ottamisen. 

 

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa hyödynnetään tiedollisten ja ongelmanratkaisun 

tavoitteiden lisäksi vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja itsearviointia. Yhteistoiminnal-

lisessa oppimisessa oppiminen tapahtuu pienryhmissä, joille ominaista ovat avoi-

muus, dynaamisuus, reflektointi ja yhteinen prosessointi. Oppiminen on tällöin yhtei-

söllinen ja aktiivinen prosessi. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa pääpaino on yh-

teisellä tuotoksella ja yhteisen tiedon tuottamisella. Yhteisessä oppimisessa pääpai-

no on tiedon jakamisella, mitä vertaistuki parhaimmillaan on. Jokainen tuo oman tie-

tämyksensä ja osaamisensa ryhmään. Yhdessä työskennellessä kehittyvät vuorovai-

kutus- ja ongelmanratkaisutaidot sekä myönteiset asenteet. Ihmisyyden ja elämäntai-

tojen lisäksi, Itsetunnon ja opiskelumotivaation nostamisessa yhteistoiminnallinen 

oppiminen on tärkeää. (Toivakka & Maasola 2011, 47- 49.) 
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Kehittämistyössä käytettiin yhteistoiminnallisen oppimisen ja kokemuksellisen oppi-

misen periaatteita positiivisessa keskinäisessä riippuvuudessa, monipuolisessa ja 

avoimessa vuorovaikutuksessa, yksilöllisessä vastuussa, sosiaalisten taitojen ja yh-

teistyötaidon kehittämisessä sekä ryhmän toiminnan ja kehittymisen arvioinnissa.  
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7 CIP-OHJAUSTARVEANALYYSIN JA CASVE-KEHÄN HYÖDYNTÄMINEN KE-
HITTÄMISTYÖSSÄ 

 
Petersonin, Sampsonin ja Reardonin (1991) kehittämä Cip -malli (Cognitive Informa-

tion Prosessing) on kognitiivisen informaation prosessoinnin malli, jonka kehittelyssä 

on ollut kolme tavoitetta. Siinä on pyritty luomaan malli koulutus- ja uravalintaan liitty-

välle päätöksenteolle ja ongelman ratkaisulle. Toisena tavoitteena mallissa on pää-

töksen teon ja ongelmanratkaisutaitojen oppimisessä ja itseohjautuvuuden kehittämi-

sessä. Kolmas tavoite Cip-mallissa on uravalintamallin integroiminen. (Lerkkanen 

2002,19 & 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Cip-mallin keskeisempiä käsitteitä (Lerkkanen 2002, 23) 

 

Olennaisinta näissä käsitteissä on ajatus henkilön nykyisen tilan ja tavoitetilan eron 

muuttamisesta ongelmanratkaisutaitojen ja päätöksenteon kehittymisen kautta saa-

vutetuksi, tavoitelluksi tilaksi. Ongelmanratkaisuksi määritellään ajattelu joka vaatii 

ongelman tunnistamista, syiden analysointia, ratkaisuvaihtoehtojen etsintää ja toimin-

tamallien valintaa.  Siinä siis henkilö tietoisesti ja päämäärähakuisesti määrittelee 

ongelmansa ja alkaa toimia saavuttaakseen tavoitteensa. Päätöksen teon kautta hän 

valitsee ja sitoutuu niihin toimenpiteisiin, joilla hän voi edistää tavoitetilan saavutta-

mista. Tähän pyritään myös vertaistukiryhmässä. Tavoitteiden saavuttaminen ja uu-

sien ratkaisumallien kehittyminen ohjaa näin uuteen näkemykseen itsestä oppijana ja 

yksilönä. (Lerkkanen 2002, 22-23). 

Ura- ja 
elämäntapakehitys 

Päätöksenteko: 

valittu ratkaisu 
käytäntöön 

Ongelmanratkaisu: 

prosessi, jolla 
selvitetään esteet ja 
saavutetaan ratkaisu 

Ongelma: 
tavoitteen ja 

nykyisen tilan ero 
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Toimeenpanoprosessien alue: 

metakognitiot, henkilön tietoisuus omista 
toiminnoistaan,sisäinen puhe, itsetietoisuus ja 

kontrollointi 

Päätöksentekotaitojen alue: 

Informaation prosessointi, Casve-kehä  

Tiedollisten sisältöjen alue:  

Itsetuntemus ja tietoisuus omista mahdollisuuksista 

Kuvio 3. Cip- mallin prosessointia kuvaava pyramidi (Lerkkanen 2002, 25) 

 

Cip-mallin perustan luo itsetuntemus sekä tietoisuus mahdollisuuksista. Itsetunte-

muksen ja mahdollisuuksien tietoisuuden sisältöalueella merkittävää on opiskelijan 

tieto omista ominaisuuksistaan, luonteen piirteistään, muistoistaan, kiinnostuksen 

kohteistaan, taidoistaan, ammatillisista pyrkimyksistään ja tunteistaan. Näistä muo-

dostuu laaja sisäinen malli siitä kuka ja millainen opiskelija omasta mielestään on, eli 

identiteetti. (Lerkkanen 2002,24-25). 

 

Päätöksentekotaitojen alueella tapahtuva informaatioprosessointi tapahtuu, Peterso-

nin, Sampsonin ja Reardonin (1991) mukaan, Casve- kehän (communication, ana-

lysis, synthesis, valuing, execution) mukaisesti(Lerkkanen 2002,26).  

 

 

 

Kuvio 4. Casve-kehä (Lerkkanen 2002, 26) 

 

Ymmärtäminen 

Jäsentäminen 

synteesin 
teko/kiteyttä

minen tai 
laajentaminen 

arvottaminen/
valitseminen 

toimeenpano 

Ulkoiset tai sisäiset signaalit ongelmasta 
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Casve kehällä kuvataan ongelmanratkaisu- ja päätöksenteko prosessia. Prosessi 

alkaa ongelman ymmärtämisellä, jossa merkittävänä on tunnistaa ero nykyisen tilan-

teen ja tavoitetilanteen välillä. Tavoitteena on synnyttää halu muutokseen. Jäsentä-

misvaiheessa opiskelijan tulisi tiedostaa omat ominaisuutensa, olosuhteet ja mahdol-

lisuutensa. Tässä vaiheessa hän tunnistaa valinnan ongelmien osatekijöitä ja syitä. 

Synteesin teon vaiheessa läpikäydään ja pohditaan eri vaihtoehtoja ja rajataan mah-

dollisuudet muutamaan vaihtoehtoon, tällöin puhutaan kiteyttämisestä. Tilanne voi 

myös olla sellainen, että vaihtoehtoja on liian vähän, jolloin pyritään laajentamaan 

vaihtoehtoja. Arvottamis-/ valitsemisvaiheessa vaihtoehdot käydään läpi pohtimalla 

sen hyödyt ja haitat sekä valitaan ensisijainen ja toissijainen toteuttamisvaihtoehto. 

Toimeenpanon vaiheessa muotoillaan suunnitelma ja pohditaan millaista sitoutumista 

se vaatii. Casve- kehään kuuluu myös olennaisena osana arvioiminen. Arviointia 

tehdään koko prosessin aikana, mutta myös prosessin lopussa, jotta voidaan ha-

vainnoida toimivat mallit ja päätöksentekovalmiuksien ja – taitojen kehittyminen. Ar-

vioinnin tavoitteena on itsesäätelytaitojen kehittäminen. (Lerkkanen 2002, 26-27). 

 

Pyramidin huipulla, toimeenpanoprosessin alueella metakognitiot ohjaavat ja sääte-

levät kognitiivisten strategioiden käyttöä tehtäessä valintoja. Cip-mallissa metakogni-

tioiden sisältöalue pitää sisällään kolme tekijää: sisäisen puheen, itsetietoisuuden ja 

kontrollin.  Sisäinen puhe ohjaa mielikuvia, positiivinen sisäinen puhe on yhteydessä 

tehokkaaseen tiedon hankintaan, valinnan realistisuuteen ja valintaan paneutumi-

seen. Itsetietoisuus on käsitys itsestä kognitiivisena yksilönä yhteydessä ajatusten, 

tunteiden ja käyttäytymisen vuorovaikutuksesta valinnassa. Kontrolli taas estää ih-

mistä ajautumasta sivuraiteille, se pitää ihmisen kiinni ongelmanratkaisu- ja päätök-

sentekoprosessissa. Metakognitiot siis valvovat koulutus- ja uravalinnan ongelman-

ratkaisuun käytettävien kognitiivisten strategioiden valintaa ja ne kehittyvät vähitellen 

aiempien tehtyjen ongelmanratkaisu- ja päätöksentekoprosessien myötä. Niinpä Cip- 

mallissa uskotaan, että metakognitioitakin on mahdollista kehittää ja niiden merkitys 

on tärkeä kognitiivisten strategioiden valinnassa. (Lerkkanen 2002, 27-28). 

 

Hyödynsimme Cip-mallia vertaistukiryhmän jäsenten valinnassa, koska sen kognitii-

vinen näkökulma korostaa henkilön ajatusten, tiedon käsittelyn ja oppimisprosessin 

yhteyttä toiminnassa.  Cip- mallissa tehdään aluksi selvitys miten opiskelija konstruoi 

maailmaansa ja todellisuuttaan. Sen jälkeen häntä autetaan muuttamalla tapaa, jolla 
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hän tarkastelee ympäristöään ja kokee itsensä siinä.  Se tarjoaa konkreettisen mallin 

selvittää opiskelijoiden ohjauksen tarvetta, sekä siten ehkäistä opintojen keskeyty-

mistä. 

 

Useissa tutkimuksissa (mm. Dryden 1979, Krumboltz 1983) on havaittu, että ihmiset 

ilmaisevat sellaisia ajatuksia, jotka vaikeuttavat heidän koulutus- ja uravalintoihin liit-

tyvää ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa. Haittaavien ajatusten käsitteessä, Al-

bert Ellis (1962) toi esiin että ihmiset tekevät itsestään uhreja omien väärien ja irra-

tionaalisten ajatustensa vuoksi. Toskalan (2001) mukaan, haitalliset ajatukset sabo-

toivat tavoitteiden saavuttamista, kun taas funktionaaliset ajatukset auttavat saavut-

tamaan tavoitteita. (Lerkkanen 2002, 28). 

 

Opiskelun aloitusvaiheen tavoitteen saavuttamista haittaavat ajatukset ovat Lerkka-

sen tutkimuksen mukaan yhteydessä opintojen keskeyttämiseen (Lerkkanen 

2002,137). Niinpä ohjaustarpeen kartoittaminen on tärkeää jotta osattaisiin antaa oi-

keanlaista ja – aikaista tukea opiskelijoille. Cip-ohjaustarvearvion avulla selvitetään 

haittaavia ajatuksia ja sen avulla pystytään kohdentamaan määrällisesti ja laadulli-

sesti oikea aikaista ohjausta.  

 

Kehittämistyössä ydinajatuksena on koulutuksen keskeyttämistä vähentävien erityis-

pedagogisten toimintamallien kehittäminen sekä mielenterveyden ongelmia ennalta-

ehkäisevä toiminta. Koska Cip-malli on toimintamalli haitallisten ajatusten kartoittami-

seen ja oikea aikaiseen ohjauksen antamiseen, päädyttiin testaamaan sen toimivuut-

ta henkilökohtaisen ohjaustarpeen omaavien opiskelijoiden ohjauksessa ja ryhmä-

läisten valinnassa. 

 

Cip-ohjaustarvearvion tuloksissa näkyy ohjauksen tarpeen kokonaispistemääränä, eli 

mitä suuremmat pistemäärät, sitä suurempi ohjauksen tarve. Kokonaispistemäärässä 

ohjauksen tarve luokitellaan tarpeena omaehtoiseen, kevyesti tuettuun ja lyhytkestoi-

seen ohjaukseen sekä henkilökohtaiseen ohjaukseen. Tuloksista voi myös päätellä 

millä osa-alueella ohjauksen tarve erityisesti ilmenee. Tulosten perusteella voidaan 

kartoittaa samansuuntainen ohjauksen tarve ja hyödyntää sitä esim. vertaistukiryh-

män toiminnan ohjauksessa.  
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8 RYHMÄTEORIAT VERTAISTUKIRYHMÄSSÄ 

 
Ihminen toimii erilaisten ryhmien jäsenenä jo syntymästään saakka. Oma perheem-

me on ensimmäinen ryhmäkokemuksemme. Kaukkilan ja Lehtosen (2007,14) mu-

kaan kuljetamme lapsuuden perheen ryhmäkokemusta mukanamme muihin ryhmiin 

ja pyrimme joko muuttamaan sitä tai säilyttämään sen. Vertaistukiryhmän tehtävä 

onkin perheen tehtävän kaltainen, huolehtia jäsenten hyvinvoinnista ja tarvittavan 

tuen saannista. Tunnetehtävänä vertaistukiryhmällä on yksilön kasvu, kehitys ja ym-

märrys sekä lohdutus, rakkaus ja läheisyys. Yhtenä ryhmän tehtävänä on sosialisaa-

tio eli kasvatus, kokemusten jakaminen, sopeutuminen sekä taitojen, tietojen, perin-

teiden, arvojen ja tapojen siirtäminen. Vertaistukiryhmän avulla voidaan myös välittää 

toivoa, kykyä hyväksyä ja ymmärtää toisen totuus. Ryhmän tehtävänä on myös tuoda 

sisältöä elämään, virkistää, rentouttaa, olla pakopaikka, tarjota hyväksymistä, virikkei-

tä ja kannustusta. Hakeudumme ryhmiin koska haluamme tavata toisia ihmisiä ja ko-

kea yhteyttä heihin. Ryhmässä opimme ymmärtämään itsemme paremmin ja löytä-

mään paikkamme yhteisössä ja yhteiskunnassa. (Kaukkila & Lehtonen 2007, 12-16.)  

 

Vertaistukiryhmä muodostuu yhdeksästä jäsenestä, jotka ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään. Ryhmän jäsenet ovat tietoisia kuulumisestaan ryhmään, sekä sen muista 

jäsenistä. Vertaistukiryhmässä muodostetaan yhteiset tavoitteet ja perustehtävä, ku-

ten perusryhmällä on usein, näihin tavoitteisiin kaikki jäsenet pyrkivät. (Kataja & 

Jaakkola & Luikkonen 2011,15.) 

 

Ryhmät jaetaan pien – ja suurryhmiin. Pienryhmiin kuuluu enintään 10 henkilöä ja 

silloin kaikki tuntevat toisensa ja kaikilla on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa 

keskenään. Vertaistukiryhmä on pienryhmä. Pienryhmässä ryhmään kuulumisen 

tunne on vahva ja sen toimintaa kuvaa kiinteys ja motivaation aikaan saama sitoutu-

minen sekä tyytyväisyys ja yksimielisyys ryhmän toimintatavoista. (Kataja & Jaakkola 

& Luikkonen 2011,15.) 

 

Ryhmän tehtävissä on paljon samoja seikkoja, mitä opiskelijan mielenterveyden edis-

tämistyössä voidaan vertaistukiryhmän avulla hänelle tarjota. Opiskelija tulee opiske-

lupaikkaan usein yksin ja tarvitsee tukea, ymmärrystä ja kokemusten jakoa yhteisös-

sään. Aina ei omassa opiskeluryhmästä muodostu parasta ympäristöä tuen saantiin 
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ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Ohjatun vertaistukiryhmän avulla on mahdollisuus 

kiinnittää huomiota näihin seikkoihin. Ryhmä voi myös tuoda virkistystä ja kannustus-

ta opiskelutyöhön. Vertaistukiryhmällä on onnistuessaan mahdollisuus saavuttaa tu-

keva vertaisuuden ympäristö, joka auttaa opiskelijaa selviytymään opinnoistaan ja 

saavuttamaan tavoitteensa. 

 

 

8.1. Ryhmädynamiikka 

 

Vertaistukiryhmän toiminnan onnistuminen perustuu paljolti ryhmän toimivuuteen. 

Siksi ryhmän dynamiikkaa on ohjattava, sitä on tarkkailtava ja huomioitava ryhmän 

ohjauksellisessa toiminnassa. Ryhmän dynamiikka tarkoittaa jatkuvaa muutosta ryh-

män rakenteissa ja suhteissa, ryhmän voimaa, joka syntyy ryhmän jäsenten välisestä 

jännitteestä, tunteista ja kiinnostuksista. Ryhmädynamiikka muodostuu yksilön odo-

tuksista, tavoitteista ja mieltymyksistä suhteessa ryhmän vuorovaikutukseen. (Kataja 

& Jaakkola & Luikkonen 2011,16; Klaukkila & Lehtonen, 27.)  

 

Ryhmädynamiikan tunnistaa siitä miten jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään, 

kenen kanssa he puhuvat ja millaisia tunteita he osoittavat toisiaan tai ryhmän toimin-

taa kohtaan. Sitä voidaan havainnoida mm. ilmeiden, eleiden tai ilmapiirin kautta. 

Ryhmädynamiikan tutkija W.R.Bion on kehittänyt ryhmän piilotajunnan teorian ja 

ryhmädynamiikan tarkastelun käsitteet. Hänen mukaansa kaikissa ryhmissä on kaksi 

ryhmäkäyttäytymisen mallia, työryhmä ja perusolettamusryhmä.  Työryhmä kuvaa 

ryhmän ilmastoa, kun taas perusolettamusryhmä jäsenten asennoitumista ryhmän 

perustehtävään. Ryhmän toimiessa työryhmä tasolla, se työskentelee tietoisesti pe-

rustehtävänsä toteuttamiseksi. Silloin ajatuksena on kehittyminen niin, että se vaikut-

taa toimintaan, esim. viihtyisän ja ystävällisen ilmapiirin tarve, usko, että ryhmä saisi 

aikaan muutoksen. Tähän vertaistukiryhmässä pyritään. Näin ei aina kuitenkaan ta-

pahdu. Bionin mukaan ryhmässä esiintyy aina perusoletuksia. Perusoletuksen tilassa 

ryhmä taantuu, regressoituu, niin, että se menettää todellisuustajunsa ja alkuperäi-

sen tehtävänsä. Tällöin ryhmän jäsenet toimivat impulsiivisesti, itsekritiikittömästi ja 

kontrolloimattomasti, he eivät ota vastuuta ryhmästä. (Bion 1979,110-111; Kaukkila & 

Lehtonen 2007, 28. ) 
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Bionin mukaan ryhmässä on kolme perusoletusryhmää. Ensimmäisen on oletus siitä, 

että ryhmä on tullut koolle saadakseen tukea ohjaajalta, josta se on riippuvainen 

saadakseen aineellista, henkistä tukea ja suojelua. Tällöin ryhmän vuorovaikutus 

kulkee pääasiassa ohjaajan välityksellä. Ryhmä odottaa, että viisas ja taitava ohjaaja 

tekee kaiken heidän puolestaan. Tällöin ryhmää kutsutaan riippuvaksi ryhmäksi. Toi-

nen perusoletusryhmä on parinmuodostusryhmä, jossa kaksi ryhmän jäsentä on ko-

koontunut synnyttämään uuden parin ja keskustelevat aiheeseen kuulumattomasti. 

Pari voi syntyä ryhmäläisten välille tai ohjaajan ja ryhmäläisen välille. Tällöin ryhmä 

odottaa, että pari edistää ryhmän toimintaa. Tunnelma voi olla hyvinkin toiveikas ja 

viihtyisä, mutta perustehtävä voi unohtua. Kolmantena perusoletusryhmänä on taiste-

lu- ja pakoryhmä. Tällöin ryhmä toimii aivan kuin jokin uhkaisi sitä. Ryhmän tunnelma 

voi olla kiihtynyt, aggressiivinen ja epäluuloinen. Ryhmän jäsenten tyytymättömyys 

ilmenee syyttelynä ja ryhmän perustehtävää vältellään, sitä voidaan pitää nauretta-

vana ja vähätellä sitä. Tällaisen ryhmän jäsenet tukeutuvat ohjaajaansa, jos tämä 

vastaa ryhmän odotuksiin. (Bion 1979, 110-117; Kaukkila & Lehtonen 2007,28-30.)  

 

Koska perusolettamukset ovat tiedostamattomia, on vertaistukiryhmän ohjauksessa 

erittäin tärkeää tunnistaa ja tiedostaa ne, koska ne toimivat ryhmän suojautumiskei-

nona. 

 

 

8.2. Ryhmän kehityksen vaiheet ja ohjaus 

 
Ryhmän kehityksestä on esitetty monenlaisia teorioita. Ryhmän kehityksen eri vai-

heissa on ryhmällä erilaisia ohjauksellisia tarpeita. Vertaistukiryhmän ohjaajan on 

erittäin tärkeää tunnistaa nämä vaiheet, jotta hän osaa vastata ryhmän tarpeisiin ja 

haasteisiin sekä luotsata ryhmää kehittymään, jotta ryhmän tavoitteet täyttyisivät. 

Yleispätevänä ryhmän kehitysmallina voidaan pitää Yhdysvaltalaisen tutkijan Bruce 

Tuckmanin (1965) esittämää ryhmän vaiheittaisen kehityksen teoriaa, joka on pohja-

na yli sadalle erilaisella ryhmän kehitysteorialle. Tuckman näkee ryhmän kehitykses-

sä viisi eri vaihetta. (Kopakkala 2005,48, 51). 
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Kuvio 5. Tuckmanin ryhmän kehitysvaiheet (Kopakkala 2005, 49-51; Kataja, Jaakko-

la & Liukkonen 2011, 24-26.) 

 

Myös Kopakkala (2005) on työssään havainnoinut erilaisia näkökulmia ryhmän vai-

heittaiseen kehitykseen, yksilön haasteen, johtajuuden, ryhmän rajan, vuorovaikutuk-

sen, liittymistunteiden ja ärtymyksen kautta. Ryhmässä ihmiset haluavat kytkeytyä 

emotionaalisesti toisiinsa, mutta toisaalta taas säilyttää erillisyytensä. Hänen mu-

kaansa ryhmän dynamiikka syntyy ryhmän pyrkimyksestä ratkaista erillisyyden ja 

liittymisen välisen dilemman. Emotionaalinen yhteenliittyminen riippuu taas turvalli-

 

Muodostusvaihe (forming): 

tutustuminen,ilmapiirin tunnustelu, varovaisuus, arkuus,ahdistus, 
epävarmuus,muodollisuus, oman paikan ja roolin etsiminen, 

tehtävien, toimintatavan ja pelisääntöjen tunnustelu, riippuvuus 
ohjaajasta 

 

Kuohuntavaihe (storming): 

päämäärät, normit ja toimintatavat alkavat selkiintyä, 
yhteenkuuluvuus kasvaa, sisäsisen hierarkian kehitys, jäsenten erot 
tulevat esiin, konflikteja voi ilmentyä, rohkeus ja innostus kasvaa, 

mielipiteitä jaetaan,kritiikki ohjaajia kohtaan 

Sopimisvaihe (norming): 

toimintamallit vakiintuvat, yhteiset normit, samanmielisyys ja 
yhteenkuuluvuus, kiinteys ja yhteistyö kehittyvät,ristiriidat pyritään 

selvittämään ja niitä vältellään, viestintä avointa, myös eriäviä 
mielipiteitä, oma rooli muotoutuu, joustavuus, kompromissit, 

vapautunut ilmapiiri 

 

Hyvin toimiva ryhmä (performing): 

yhteistyö tehokasta ja tavoitesuuntautunutta, luovuus, 
vapautunut, joustava ja avoin ilmapiiri, jokaisen rooli jäsentynyt, 

energisyys, yhteisvastuu, ristiriitojen, erimielisyyden  ja kielteisten 
tunteiden kohtaaminen ja ratkaisu, ryhmän etu oman edun edellä 

 

Ryhmän lopettaminen (adjourning): 

tavoitteeseen pääsy, haikeus, ahdistus, helpotus, sosiaalisen 
yhteisön loppuminen 
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Alkava ryhmä 
Rakentuva 

ryhmä 
Tiivis ryhmä Luova ryhmä 

suuden tunteesta. Kopakkalan mukaan ryhmä kehittyy neljän vaiheen kautta. (Ko-

pakkala 2005, 57-59.) 

 

 

 

Kuvio 6. Kopakkalan ryhmän vaiheet (Kopakkala 2005, 59-85.) 

 

Alkavan ryhmän vaiheessa ihmiset tulevat ryhmään omine odotuksineen ja käsityksi-

neen. Jokainen tuo mukanaan aiemmat kokemukset ryhmistä ja osa ihmisistä tuntee 

usein jo entuudestaan toisensa. Aiemmin syntyneet liitokset voivat hidastaa aitoa 

liittymistä ryhmään ja virittäytyminen uuteen ryhmään voi olla puutteellista. Ryhmän 

onnistuminen tässä vaiheessa edellyttää osallistujien vapaaehtoista halua liittyä ryh-

mään, selkeää tavoitetta ja selkeää ryhmän jäsenien nimeämistä. Ryhmän alussa 

jäsenet jännittävät toisiaan ja arvioivat asemaansa ryhmässä. Jäsenet haluavat tuo-

da esiin itsensä erillisinä yksilöinä. Luontainen halumme liittyä ryhmään ja sopeutu-

miseen luo haasteita roolisuhteiden rakentumiselle. Osallistujat tutkailevat toisiaan ja 

pyrkivät antamaan myönteisen kuvan itsestään. Jännittyneen tilanteen vuoksi ryh-

män on helpottunut kun työskentely alkaa. Vuorovaikutus ja kiinnostus kohdistuvat 

ohjaajaan. Tässä vaiheessa vertaistukiryhmän ohjaajan luotettavuus, pätevyys ja 

laatu ihmisenä ovat kiinnostuksen kohteena. Osallistujat haluavat että jollakin on 

homma hanskassa, kun itsellä on epävarma olo. Tässä vaiheessa osallistujien tehtä-

vä on päästä sisälle ryhmään ja tulla hyväksytyksi sen jäsenenä. Samalla hän arvioi 

sopiiko ryhmä ja sen ohjaaja hänelle. Ryhmän ilmapiiri on usein ”hatara”, energinen, 

epävarma ja innostunut. Ryhmän ensimmäinen vaihe on saavutettu, kun osallistujat 

tuntevat kuuluvansa ryhmään, hyväksyvät muut jäsenet ja vetäjät. (Kopakkala 2005,  

59-67.) 

 

Kopakkalan kuvaamassa ryhmän toisessa rakentuvan ryhmän vaiheessa, keskinäi-

nen vuorovaikutus lisääntyy ja liittymistunteet alkavat siirtyä ohjaajasta muihin jäse-

niin ja erillisyys tunteet siirtyvät ryhmän sisälle. Tässä vaiheessa ohjaajaa kohtaan 
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voidaan tuntea ärtymystä, koska ylimitoitetut odotukset tuottavat pettymyksen. Ver-

taistukiryhmän ohjaajan rooli on kuitenkin tärkeä ryhmän tapojen, kulttuurin ja normi-

en muodostamisessa. Turvallisuuden tunteen syntymisessä on tärkeää, että ryhmä-

läiset tuntevat ketkä kuuluvat ”meihin” ja miten ryhmä toimii. Vuorovaikutuksen li-

sääntyessä tutustumme pikkuhiljaa ryhmän jäseniin ja etsimme ihmisiä, jotka olisivat 

meidän kanssamme samankaltaisia. Ryhmään voi muodostua pienryhmiä niiden 

henkilöiden kanssa, jotka ajattelevat samoin ja viihtyvät yhdessä. Näiden ryhmien 

välillä voi ilmetä jännitteitä. Tässä tilanteessa ohjaajan tärkein rooli on ryhmän aktiivi-

sen yhteistyön kehittäminen alaryhmien välillä.  Ohjaajaa kohtaan esiintyvään kritiik-

kiin tulee suhtautua rauhallisesti ja nähdä se luottamuksen hakuna. (Kopakkala 2005, 

67-75.) 

 

Kopakkalan teoria kolmannessa, eli tiiviin ryhmän vaiheessa, alaryhmien jäsenet li-

säävätkin yhteistyötään toisten alaryhmien välillä. Siihen kohdentuvat myös ohjauk-

sen haasteet. Lähemmän tutustumisen mahdollistaminen parantaa toisen työn arvos-

tusta ja lisää turvallisuutta ja ryhmän tiiviyttä. Ryhmien välinen epäluottamus ja kilpai-

lu alkaa hälvetä ja tunnelma lämpenee. Onnistuessaan tässä tehtävässä hyvin ryh-

mää ei enää koeta alaryhmien kautta, vaan se tuntuu yhdeltä kokonaisuudelta. Oh-

jaajakin koetaan yhdeksi ryhmän jäseneksi ja yhteistyö sujuu. Oman ryhmän erin-

omaisuudesta ollaan vakuuttuneita. Ryhmässä voi ilmetä yhteisiä ulkopuolisia uhkia, 

jotka vahvistavat ryhmän yhtenäisyyttä ja sisäisten suhteiden merkitystä. Tiiviissä 

ryhmässä luovuus ja tehokkuus eivät kuitenkaan ole parhaimmillaan. Ohjaajan tehtä-

vä onkin korostaa ryhmän jäsenten erilaisten tietoja, taitoja ja näkökulmia, jotta ryh-

män kehittyminen mahdollistuisi sekä aktivoida ryhmää miettimään niitä. (Kopakkala 

2005, 75-81.) 

 

Viimeisessä luovan ryhmän vaiheessa, jäsenet voivat ilmaista erimielisyyksiään il-

man, että se herättää ryhmässä kohtuutonta ahdistusta. Ryhmä koetaan niin turvalli-

seksi, että se kestää tämän. Sen myötä ulkoisesta ärsykkeestä ja erillisyydentuentei-

den siirtämisestä voidaan luopua. Ryhmässä voidaan esittää itsekritiikkiä ja ryhmä 

muuttuu avoimemmaksi, myös ulkopuoliset viestit otetaan paremmin huomioon. 

Ryhmässä vastuu siirtyy sille joka on paras asiantuntija, jäsenet tietävät keneen kan-

nattaa luottaa tässä tilanteessa. Yhteistyö on usein kitkatonta, tavoiteorientoitunutta 

ja itsetuntoista. Ryhmä on tuottelias ja luova, vastuu työstä koetaan omakohtaisena, 
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vaikka ryhmään ollaankin vahvasti sitoutuneita. Vertaistukiryhmän ohjaajan tehtävät 

tässä vaiheessa ovat tarkkailla omaa käyttäytymistä ja ryhmän toimivuutta, jotta ryh-

män ja oman ärtymyksen kohteet eivät liian vahvasti kohdistuisi vain tiettyihin ryhmän 

jäseniin. Tärkeää on, että ryhmän sisälle ei muodostuisi suosikkijärjestelmiä niiden 

kesken, joiden kanssa ohjaaja luonnostaan on eniten tekemisissä. Ohjaajan tulee 

antaa aikaa, arvostusta ja huomiota juuri niille ryhmänjäsenille, jotka tuntuvat jäävän 

ulkopuolelle ryhmästä. Ohjaajan tulee auttaa ryhmää tasapainoiseen keskinäiseen 

vuorovaikutukseen. (Kopakkala 2005, 82-85.) 

 

 

8.3. Ryhmän suhdejärjestelmät  

 
Toimiessamme vertaistukiryhmässä olemme aina vuorovaikutuksessa muiden ryh-

män jäsenten kanssa, tällöin muodostuu aina jonkinlainen suhde. Näin ollen ryhmän 

sisälle muodostuu erilaisia suhdejärjestelmiä, sisäisiä järjestelmiä, jotka ohjaavat 

ryhmän toimintaa. Näitä ovat tunne-, kommunikaatio-, normi-, rooli- ja valtasuhteet. 

Järjestelmiä voidaan muodostaa virallisesti tai ne voivat muodostua epävirallisesti, 

kun ryhmän jäsenet omavaltaisesti ottavat valtaa ryhmän toiminnassa. Ryhmän suh-

dejärjestelmät vaikuttavat kokoajan toisiinsa ja saavat aikaiseksi tunteen, jossa kaikki 

vaikuttaa kaikkeen.  Ryhmän kommunikaatiorakenteessa toimiminen saa aikaan eri-

laisia rooleja. Rooleista käsin ryhmän jäsenet käyttävät valtaa ja vaikuttavat päätök-

siin sekä saavat hyväksynnän tunnetasolla. Jäsenet myös valvovat normien ja sään-

töjen noudattamista. Kommunikaatiorakennetta puolestaan säätelee tunnerakenne, 

ryhmän jäsenet hakeutuvat toimimaan niiden kanssa, jolta tuntevat saavansa tukea 

ja hyväksyntää. Myös toiminnan tavoite vaikuttaa rooleihin. (Kataja & Jaakkola & 

Liukkonen 2011, 16-17.) 

 

Kommunikaatiosuhteet ilmaisevat miten ryhmä on ratkaissut vuorovaikutuksen ja 

toiminnan edellyttämät yhteydenpidon haasteet, niissä ilmenee miten vertaistukiryh-

mässä ollaan vuorovaikutuksessa ja kenen kanssa. Usein kommunikaatiosuhteet 

ovat yhteydessä tunnesuhteisiin. Ryhmässä ne jotka pitävät toisistaan ovat eniten 

vuorovaikutuksessa keskenään. Ryhmän kommunikaatio suhteita voidaan kuvata 

keskitetyksi tai hajautetuksi vuorovaikutukseksi. Keskitetyssä vuorovaikutuksessa 

kommunikaatio kulkee yhden tai muutaman ryhmän jäsenen kautta. Hajautetussa 
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vuorovaikutuksessa kommunikaatioon osallistuu mahdollisimman moni ryhmän jä-

sen, kommunikaatio on demokraattista. Demokraattiseen ja avoimeen kommunikaa-

tioon tulee vertaistukiryhmässä kiinnittää huomiota, ne ovat toimivan ryhmän edelly-

tys. (Kataja & Jaakkola & Liukkonen 2011,17.) 

 

Ryhmän tunnesuhteet kuvaavat ryhmän jäsenten kielteisiä ja myönteisiä tunteita ja 

määrittävät sen kenelle ryhmässä osoitetaan kiintymystä tai vastenmielisyyttä, torjun-

taa tai hyväksyntää.  Yleensä tunnesuhteet ovat suhteellisen pysyviä, sen sijaan tun-

netason kiintymys ei ole välttämättä edellytys ryhmän toimivuudelle. Mitä ammatti-

maisemmin ryhmä toimii sen vähemmän kiintymyssuhteilla on merkitystä. Avoimen 

kommunikaation synnyttämä ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisen tunne on kui-

tenkin välttämätön vertaistukiryhmässä, jotta jäsen viihtyy ryhmässä ja haluaa osallis-

tua omalla panoksellaan ryhmän toimintaan. (Kataja & Jaakkola & Liukkonen 2011, 

17.) 

 

Normisuhteet ovat ryhmän käyttäytymissääntöjä, jotka muodostavan perustan kaikille 

valvonta- ja kontrollijärjestelmillä, joita ryhmässä muodostuu. Normit saavat ryhmä-

läiset toimimaan yhdensuuntaisesti ja osoittavat millainen toiminta on ryhmässä sallit-

tua. Liian väljät säännöt aiheuttavat ryhmässä epävarmuutta ja jopa pelkoa. Vaikka 

ryhmä luo omat pelisääntönsä ja tuo ne julki, on ryhmässä aina julkilausumattomia 

sääntöjä. Näitä ovat mm. tottumukset, tavat, uskomukset, perinteet ja keskinäiset 

sopimukset. Turhat ja liian tiukat normit eivät ole ryhmässä hyväksi, ne saavat ryh-

män jäsenet keskittymään epäoleellisin tekoihin ja eivät edistä sisästä motivaatiota 

ryhmän toimintaan. (Kataja & Jaakkola & Liukkonen 201118.) 

 

Vertaistukiryhmässä kaikki ovat tavalla tai toisella valtasuhteissa toisiinsa nähden. 

Valta tarkoittaa vaikuttamista haluttuun suuntaan ja ryhmässä yksilön kykyä vaikuttaa 

toisiin. Ryhmän tiettyjä jäseniä kuunnellaan enemmän kuin toisia, toisia ohitetaan ja 

vältellään, vaikka heillä olisi hyviä ajatuksia. Vertaistukiryhmän toiminnan kannalta 

olisi erittäin tärkeää, että valta jakaantuisi tasaisesti ryhmässä ja sitä käytettäisiin 

vastuullisesti sovittujen tavoitteiden ja menettelytapojen kautta. (Kataja & Jaakkola & 

Liukkonen 2011, 19.) 
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8.4. Roolit ryhmässä 

 
Meistä jokainen käyttäytyy eri tavoin eri tilanteissa ja jokainen ihminen näkee toisen 

ihmisen eri tavoin. Erilaisissa tilanteissa omaksumme erilaisia rooleja, kuten van-

hemman, lapsen, työntekijän, aviopuolison rooli yms. Roolit näyttävät liittyvät siihen 

kenen kanssa olemme tekemisissä. Roolit jäsentävät vuorovaikutusta ja helpottavat 

tilanteen ja toiminnan tulkintaa. Roolit määräytyvät osittain ulkoapäin ja ne muokkau-

tuvat persoonallisemmaksi vasta kun tunnemme ihmisen paremmin. Roolin käsite 

liittyy myös sosiaaliseen asemaan. (Kopakkala 2005, 96-97.) 

 

Vertaistukiryhmässä roolit ovat yhdistelmiä sosiaalisista ja persoonallisista rooleista. 

Kun ryhmä kokoontuu yhteen, entiset roolit eivät sovi tilanteeseen ja se aiheuttaa 

alkuhämmennystä (Kopakkala 2005, 108). Ryhmätilanteessa rooli tarkoittaa meille 

ominaista, tuttua ja turvallista tapaa toimia. Rooli voi olla myös tapa jota muut ryhmä-

läiset alkavat meiltä odottaa (Kaukkila & Lehtonen 2007, 52; Kataja & Jaakkola & 

Liukkonen 2011,18). Roolit liittyvät sekä ryhmän tehtävään, että yksilön sosiaaliseen 

asemaan ryhmässä. Ryhmän tehtävään liittyvät roolit osoittavat ryhmän työnjakoa ja 

vastuuta. Sosiaaliseen asemaan liittyvät roolit syntyvät yksilön henkilökohtaisten 

ominaisuuksien mukaan (Kataja & Jaakkola & Liukkonen 2011,18). Ryhmässä siis 

kehittyy ryhmän toiminnalle välttämättömiä rooleja. Rooli rakenteet voivat kuitenkin 

muuttua ja jakaantua uudelleen ryhmän toiminnan edetessä, ne eivät siis ole pysyviä 

ja niihin voi vaikuttaa (Kaukkila & Lehtonen 2007, 53; Kataja & Jaakkola & Liukkonen 

2011,18).  

 

Roolit voivat olla virallisia tai epävirallisia. Ryhmän tehtävään liittyviä virallisia, etukä-

teen määriteltyjä rooleja ovat mm. johtaja, ohjaaja, sihteeri, kirjuri ja ääntenlaskija. 

Epävirallisia rooleja ovat sekä tehtäväkeskeiset, että suhdekeskeiset roolit. Ne kehit-

tyvät ryhmän edetessä ja heijastavat ryhmäläisten temperamenttia, taitoja ja osaa-

mista. (Toivakka & Maasola 2011, 36, liite 24; Kaukkila & Lehtonen 2007,53.) 
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Kuvio 7. Tehtävä- ja suhdekeskeisiä rooleja (Järvinen & Taajamo 2006,17; Toivakka 

& Maasola 2011) 

 

Ryhmässä voi olla yksilöllisiä persoonaan liittyviä rooleja, kuten taiteilija, esteetikko, 

kielinero, tutkija, boheemi. Roolit voivat esiintyä myös ryhmän toimintaan vaikuttavia 

haitallisina rooleina kuten kilpailija, ivaaja, vetäytyjä, inttäjä, huomion tavoittelija, suu-

paltti, jarruttaja yms. (Toivakka & Maasola 2011, 36,liite 24; Kaukkila & Lehtonen 

2007,54-55.) 

Vertaistukiryhmässä arkipäivästä poikkeaviin rooleihin pääsy mahdollistuu positiivi-

sessa merkityksessä, mikäli vertaistukiryhmä onnistuu tavoitteissaan. Vertaistukiryh-

män kautta on mahdollisuus päästä lähemmäs toista ja näin ollen se vahvistaa posi-

tiivisemman roolin saavuttamista tuoden uutta näkökulmaa myös muihin ryhmiin. Ver-

taistukiryhmän kautta on mahdollista nostaa sosiaalista asemaa yhteisössä. 
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9 VERTAISRYHMÄ KEHITTÄMISTYÖN VÄLINEENÄ 

 
Vertaistuki tarkoittaa joko vapaamuotoisesti tai organisoidusti järjestäytynyttä 

vastavuoroista tukea ja apua, samassa elämäntilanteessa olevat henkilöt jakavat 

kokemuksia ja oppivat yhdessä. Vertaisryhmien toiminta on prosessi, josta kukaan ei 

alussa tiedä mihin se johtaa. Vertaisryhmän toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, 

avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen ja  kunnioitukseen. Vertaisryhmässä omien 

tunetiden, kokemusten ja ajatusten jakaminen toisten kanssa luo toivoa ja saa aikaan 

yhteisöllisyyttä ja voimaantumista. Tutkimusten mukaan vertaisuudella on suuri 

merkitys ihmisen jaksamiselle ja elämänhallinnalle. (Järvinen & Taajamo 2006, 8,12).  

 

Reija Narumon mielestä vertaisryhmässä ei ole tärkeintä tarkasti suunniteltu ohjelma 

tai kuinka paljon tehdään erilaisia harjoitteita tai käsitellään erilaisia teemoja. Ryhmän 

osallistujille tärkeintä on heille tärkeiden asioiden käsittely ja peilauspinta toisten 

kokemuksista. Vertaisryhmässä ihmisen kokonaisvaltainen huomioiminen on 

tärkeintä ja se on myös sen haaste. (Suomen mielenterveysseura 2010,9.) 

 

Vertaistuen vaikuttavuus on aina ohjaajalle suuri mysteeri ja se yllättää joka kerta.  

Ryhmän maailma on rikkampi ja värikkäämpi kuin oma sisäinen maailmamme. 

Ryhmän avulla voimme saada erilaisia tuntemuksia ja tietoja itsestämme, toisista 

ihmisistä ja vallitsevasta ympäristöstämme. Ryhmä autaa meitä myös ilmaisemaan 

itseämme ja kuuntelemaan toisiamme paremmin (Kaukkila & Lehtonen 2007,12). 

Narumon mukaan vertaisryhmä on parhaimmillaan eheyttävä ja parantava kokemus. 

Vertaisryhmän parantavina elementteinä toimivat avoin keskustelu ja omien 

kokemusten jakaminen, eristyneisyyden tuntemuksen ja yksinäisyyden 

hälventyminen, ryhmän tuki asioiden uudelleen hahmottumisessa, uusien puolien 

löytyminen itsestä, tuen antaminen ja vastaanottaminen, oikeus ja lupa pitää huolta 

itsestä sekä yhteinen toivo paremmasta huomisesta. (Suomen mielenterveysseura 

2010, 13.) 

 

Vertaisryhmän tehtävänä on myös tuoda sisältöä elämään, virkistää, rentouttaa, olla 

pakopaikka, tarjota hyväksymistä, virikkeitä ja kannustusta. 
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10 VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAUS JA TEHTÄVÄT 

 
Me kaikki teemme työtä persoonallamme. Meillä kaikilla on omat vahvuudet ja heik-

koudet ja niiden tunnistaminen ja tunnustaminen auttaa hyväksymään ne toisissakin. 

Vertaistukiryhmän ohjaajan persoonallisuus ja taidot toimivat mallina muille ryhmän 

jäsenille. Ryhmän ohjaajan ominaisuudet ilmenevät kaikissa hänen käytännön sa-

noissaan ja teoissaan ja niitä ohjaaja voi oppia kehittämään. (Kaukkila & Lehtonen 

2007, 58.) 

 

Aallon mukaan ohjaaja on parhaimmillaan henkilö, joka on valmis kehittymään ja 

olemaan yhä enemmän yhteydessä itseensä ja toisiin ihmisiin. Ohjaajalla tulee olla 

minuus myös työn ulkopuolella, on hyvä osata nauttia elämästä ja sen eri vivahteista. 

Ohjaajalla tulee olla vahva yhteys omiin tunteisiinsa ja kontakti omaan pimeään puo-

leensa. Herkkyys voi olla vahvuus ohjaajalla. Hänen tulee sietää kielteisiä tunteita ja 

antaa tilaa toisen tunteille. Tärkeä seikka ohjaajan työssäjaksamiselle on nollaamis-

kyky. Vertaistukiryhmän ohjaajalle tärkeä ominaisuus on usko ryhmään ja sen mah-

dollisuuksiin. (Aalto 2000, 138-139.) 

 

Ryhmän ohjaaja rakentaa itselleen persoonallisen tavan ohjata ryhmäänsä.  Vertais-

ryhmä ohjauksessa on joitakin ominaisuuksia, joiden taitaminen on tärkeää. Yksi niis-

tä on empaattinen eläytyminen toisen ihmisen todellisuuteen intuitiivisesti eli aistinva-

raisesti. Avoimeen ja aitoon kohtaamiseen tarvitaan kykyä tunnistaa ja tuntea omat 

tunteensa. Ryhmäläiset huomaavat helposti, jos ohjaajan sanat ja tunteet ovat ristirii-

dassa. Avoin ryhmän ohjaaja on valmis kohtaamaan uusia, tuntemattomia ihmisiä ja 

asioita. Ryhmän ohjaajan tulee luottaa ryhmän kykyyn ratkaista ongelmia. Ohjaaja 

voi luottaa aidosti ryhmän voimavaroihin ja kasvuun vasta sitten kun hän itse uskal-

taa muuttua ja kasvaa. Vertaistukiryhmän ohjaajan tulee pystyä tasavertaiseen kun-

nioitukseen, hyväksyä vastavuoroisuus ja kunnioittaa yksityisyyttä. Välittömyys ja 

spontaanius ovat tärkeitä. Hyvä tilannetaju, taito havainnoida ja analysoida auttavat 

näkemään ryhmän tarpeita, dynamiikkaa ja prosessia. Havainnoinnin avulla ohjaaja 

pyrkii selvittämään mitä ryhmässä milloinkin tapahtuu ja miksi. Ryhmä hyötyy ha-

vainnoinnista kun ohjaaja viestii ryhmäläisille selkeästi ja käytännönläheisesti. Oman 

näkemyksen perustelu antaa heille aikaa ja tilaa pohtia ja käsitellä asiaa. Huumorin – 

ja tilannekomiikan tajun avulla ohjaaja voi pelastaa monta kiusallista tilannetta ja lau-
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kaista jännitteitä. Arkisuudella, realistisuudella ja käytännönläheisyydellä ohjaaja voi 

tuoda toivoa ilman turhia lupauksia. (Kaukkila & Lehtonen 2007, 58-62.) 

 

Hyväksi ryhmän ohjaajaksi ei voi opettaa, siihen kasvaa. Ainoa todellinen oppi on 

ryhmän ohjaaminen. Jokainen ryhmä on ainutlaatuinen ja kasvattaa ryhmän ohjaajaa 

omalla tavallaan (Kaukkila & Lehtonen 2007, 63). Vaikka ohjaajalle ei voikaan antaa 

tiettyä kaavaa ohjaamiseen, on olemassa mahdollisuuksia, joita ohjaaja voi ryhmän-

vetäjän roolissaan toteuttaa. Vertaistukiryhmän ohjaajan tulee toimia ainakin kolmes-

ta roolista, jotka ovat ryhmänjohtajan-, ymmärtävän kuuntelijan- ja vaikuttajanroolit. 

Ohjaajan roolit muuttuvat ja painottuvat eri tavoin ryhmän eri vaiheissa. Käytännön 

ohjaustyössä oppii parhaiten milloin on tartuttava tiukasti ohjaksiin ja milloin niitä voi 

löysätä. Ryhmän aloitusvaiheessa ohjaajan oma innostua ja motivaatio on yleensä 

voimakkaampi kuin ryhmäläisillä. Ajan mittaan ryhmäläisten osuus ja osallistuminen 

ryhmän prosessiin voimistuu ja tällöin ohjaaja voi vähentää omaa panostaan. Ohjaa-

jan tehtävä on pitää huoli siitä, että vastuu yhteistoiminnasta ja sen tavoitteista jakau-

tuu tasaisesti mahdollisimman monen osallistujan kesken. (Kaukkilan & Lehtonen 

2007, 63; Järvinen & Taajamo 2006,20.) 

 

Ryhmän aloitusvaihe   Ryhmän päätösvaihe 

 

 

 

Kuvio 8. Ohjaajan rooli ryhmän eri vaiheissa (Järvinen & Taajamo 2006,20.) 

 

Ohjaajan roolit ja toimintatavat voidaan jakaa tehtäväkeskeiseen ja prosessikeskei-

seen malliin. Tehtäväkeskeisessä mallissa ohjaaja toimii teknisen asiatuntijan tavoin, 

määrittelee ongelman ja ratkaisee sen. Tällöin hän suhtautuu ryhmään määräilevästi 

ja objektiivisesti, kun taas prosessikeskeisessä mallissa ohjaaja toimii lähinnä autta-

jana ratkaisun löytämisessä. Tällöin hän avustaa sietää ryhmän omia tulkintoja, tukee 

ryhmän ratkaisumallia ja toimii auttajana ratkaisun löytymisessä.  Suhde ryhmään on 

persoonallinen, sitoutunut ja voimavarakeskeinen. (Kataja & Jaakkola & Liukkonen 

2011, 27.)  

 

Ohjaaja 
    Ryhmäläiset 
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Sanomattakin on selvää, että vertaisryhmän ohjauksen tulee perustua prosessikes-

keiseen malliin. Vertaisuudelle ja ryhmän kyvylle ratkaista itse ongelmia ja ryhmän 

prosesseille täytyy antaa tilaa.  

 

Vertaistukiryhmän ohjaaja pyrkii auttamaan ryhmäänsä mahdollisimman hyviin tulok-

siin ja päätöksiin. Hän tukee ja ohjaa ryhmää kokonaisuutena, ei niinkään yksittäisiä 

yksilöitä. Hän tukee ryhmän keskinäistä yhteistoimintaa, intoa, kehittämishalua ja ta-

sapainoista oppimista. Hänen tehtävänään on luotsata ryhmäänsä vääjäämättömien 

kehitysvaiheiden kautta luottavaiseksi, sitoutuneeksi ja tehtävästään innostuneeksi 

ryhmäksi. Kopakkalan mukaan ohjaajan tehtävät ovat suunnan näyttäminen, päätös-

ten tekeminen, visioiden luonti, sisäinen organisointi, palautteen antaminen, resurs-

sien hankkiminen ja riittävän tiedon välittäminen. (Kopakkala 2005, 89-94.) 

 

Kaukkilan ja Lehtosen (2007) mukaan vertaistukiryhmän ohjaajan tehtäviin kuuluvat 

ryhmän suunnittelu ja sopivien harjoitteiden valinta. Tehtäviin kuuluu myös antaa ai-

kaa tavoitteille ja tutustumiseen. Selkeästi määritellyt tavoitteet ja tehtävät helpottavat 

ryhmän toimintaa sekä arviointia. Tutustumiseen on hyvä varata runsaasti aikaa, jotta 

alkujännitys ja ahdistus vähentyvät, luottamus ja turvallisuus heräisivät. Luottamuk-

sen ja turvallisuuden herättäminen on yksi ohjaajan tärkeä tehtävä. Ohjaajan tehtä-

vänä on myös luoda rajat ja turvallisuudentunne. Puhuttaessa ryhmästä, Aalto tar-

koittaa turvallisuudella yksilön tai ryhmän tilaa, jossa on mahdollisimman vähän ihmi-

sen minuutta uhkaavia tekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa pelkoa, häpeää, syyllisyyttä 

tai arvottomuuden tunnetta. Turvallisuuden tunteeseen liittyy myös vahva tunne siitä 

että on hyväksytty (Aalto 2000, 15). Empaattinen ja sensitiivinen ohjaaja tuntee itses-

sään ryhmän turvallisuudentunteen ja sen syntymisessä ei tule kiirehtiä.  

 

Ohjaajan tehtävä on myös havainnoida ja hyväksyä tunteita. Tunteista puhuminen 

edistää vertaistukiryhmän työskentelyä. Myös erilaisten tunteiden hyväksyminen on 

tärkeää. Ohjaajan tehtävänä on tarkistaa ryhmän ilmapiiri ajoittain. Huumorilla vaikei-

takin tilanteita voidaan laukaista, vitsailua tulee kuitenkin välttää. Ohjaajan tulisi py-

syä puolueettomana ja neutraalina kun ryhmässä esiintyy voimakkaita mielipide ero-

ja. Ohjaajan tulisi hyväksyä epävarmuus itsessään, onhan ohjaaminen jatkuvaa ta-

sapainoilua.  Vertaistukiryhmän ohjaajan tehtävänä on antaa ryhmän sisäisille pro-

sesseille tilaa toimimalla rauhallisesti ja kärsivällisesti. Ohjaajan tehtävä on myös val-
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voa, että ryhmän prosessi ja ilmapiiri eivät tukahdu ja että kenelläkään ryhmäläisellä 

ei muodostu liian ahdistavaa oloa. Kun ihminen ahdistuu, hän toimii ja puhuu pa-

konomaisesti, tällöin ohjaaja voi rauhoittaa ja hillitä. Ohjaajan tehtävä on myös huo-

lehtia siitä, että kaikkien ajatuksille ja tunteille on aikaa ja mahdollisuuksia. Ohjaaja 

toimii ryhmässä ikään kuin kapellimestarina, joka rohkaisee ryhmäläisiä keskustele-

maan ja annostelee puhetta. Ohjaaja ennakoi ja käsittelee pulmatilanteita, hän avaa 

tunnelukkoja ja rohkaisee ryhmäläisiä toimimaan itselleen luontaisissa rooleissa. Ver-

taistukiryhmän ohjaaja toimii myös ryhmän säiliönä, eli vastaanottaa tiedon, käsitte-

lee sen, muuttaa sen käsiteltävään muotoon ja annostelee sitä sopivasti ryhmälle 

työstettäväksi. (Kaukkila & Lehtonen 2007, 63-73.) 
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11 KEHITTÄMISTYÖN TUTKIMUS 

 

Tämän kehittämistyön tavoitteena ovat opiskelijoiden mielenterveyden edistäminen ja 

ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen vertaistukiryhmän avulla. Hankkeessa 

kehittämistoiminnan kohteena ovat vertaistukiryhmän toiminnan suunnittelu, organi-

sointi, ohjaus ja arviointi. Kehittämistyön tutkimuksessa tutkimuskysymyksenä ovat: 

mitkä ovat oppimisen uhat ja haasteet aikuisilla naisopiskelijoilla ja miten vertaistuki-

ryhmä lisää aikuisten naisopiskelijoiden oppimisen valmiuksia, edistää opintojen ete-

nemistä ja niissä jaksamista. 

 

Kehittäminen nähdään usein käytännön toimintana, jolla on selkeä, määritelty tavoite. 

Kehittäminen on luonteeltaan käytännöllisten asioiden korjaamista, parantamista ja 

edistämistä. Se tähtää muutokseen, parempaan tai tehokkaampaan kuin aikaisem-

mat toimintatavat tai -rakenteet. Kehittäminen tähtää myös uuden tiedon ja taidon 

levittämiseen. (Toikko & Rantanen 2009, 14).  

 

Kehittämistyöllä pyritään tässä hankkeessa toimintatavan kehittämiseen. Hankepe-

rustaisella kehittämisellä tarkoitetaan tietyssä ajassa, tietyin tavoittein, menetelmin ja 

arviointiasetelmin tapahtuvaa kehittämistyötä (Toikko & Rantanen 2009,15). Kehittä-

mistoiminnan luonnetta voidaan hahmottaa myös tutkimuksen näkökulmasta. Katsot-

taessa kehittämistyötä tutkimuksen näkökulmasta puhutaan tutkimuksellisesta kehit-

tämistoiminnasta, silloin tutkimuksen tuottama tieto pyritään soveltamaan kehittämi-

sen käytäntöön. Kehittämistoiminta voi olla tutkimuksellista myös siten, että siinä pyri-

tään huolelliseen toiminnan dokumentointiin ja näin ollen tutkimuksellisen aineiston 

tuottamiseen. Tutkimuksellisuus tarkoittaa pyrkimystä jäsentää ja arvioida toimintaa, 

intressejä, eri vaiheita, tavoitteita ja tuloksia. Analysointi ja arviointi ovat siis myös 

osa tutkimuksellista kehittämistoimintaa. Voidaan siis sanoa, että tutkimuksellinen 

kehittämistoiminta on kehittämistä jossa hyödynnetään tutkimuksellista logiikkaa se-

kä kehitysprojekteille tyypillistä pyrkimystä tavoitteen määrittelyyn, etenevään pro-

sessiin ja tulosten arviointiin. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta asettuu siis perin-

teisen tutkimuksen ja projektityön välimaastoon. Sen tarkoitus on kuitenkin palvella 

kehittämistä ja tarjota menetelmiä ja analyyttis-tieteellisen ajattelutavan kehittämi-

seen. (Emt. 19, 156-157.) 
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11.1. Toimintatutkimus 

 
Toimintatutkimus kohdistuu erityisesti sosiaalisten tilanteiden ja vuorovaikutuksen 

tutkintaan. Se on yleensä ajallisesti rajattu tutkimus- ja kehittämisprojekti, jossa 

suunnitellaan, kehitetään ja kokeillaan uusia toimintamalleja. Tutkimuksen avulla tue-

tetaan tietoa käytännön edistämiseksi. Toimintatutkimus on käytännönläheinen, osal-

listava, sosiaalinen prosessi. Ominaista sille on myös tiedon sovellettavuus. (Heikki-

nen, Rovio & Syrjälä 2007,16-17.)  

 

Toimintatutkimuksen lähtökohtana on tehdä näkyväksi ja tietoiseksi toimintaa käy-

tännössä ohjaavia näkökulmia ja mahdollistaa työkäytäntöjen kehittäminen. Toiminta-

tutkimus pyrkii toimintakäytäntöjä koskevien ajattelutapojen ja olettamusten tiedos-

tamiseen ja luomaan uskoa ihmisten omiin kykyihin ja toimintamahdollisuuksiin. 

(Heikkinen, Huttunen & Moilanen 1999, 71-73; Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007,19-

21. )  

 

Kivimäen mukaan toiminnallisen tutkimukseen liittyy käsitys spiraalimaisesta, proses-

sin omaisesta kehittämisestä, joka kehittyy vähitellen ja usean vaiheen kautta, toi-

minnan mukana. Tutkimuksen aikana saatua tietoa ja kokemuksia pyritään hyödyn-

tämään kehityksessä toiminnan muuttamiseksi ja uudentyyppisten toimintatapojen 

toteuttamiseksi. Tällöin kehittämistyössä on kyse työyhteisön yhteisestä itsereflektii-

visestä prosessista, jossa yhdistyy menneisyys ja siihen liittyvä rekonstruointi sekä 

lähitulevaisuus ja siihen liittyvä toiminta. Toimintatutkimuksellisille uudistuksille on 

ominaista jatkuvuus ja joustavuus. (Heikkinen, Huttunen & Moilanen 1999,63.) 

 

Tässä kehittämistyön spiraalimaisuus kuvautuu seuraavassa kuviossa. Siinä on ku-

vattu kehittämistyön ensimmäisen kehän tapahtumat, jotka on käyty tässä kehittämis-

työssä läpi. 
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Kuvio 8. Kehittämistyön spiraalimaisuus 
 
 
Heikkisen mukaan, tutkimuksessa pyritään toiminnan kehittämiseen reflektiivisen 

ajattelun avulla. Reflektiivisessä ajattelussa ajatteleva ihminen pyrkii tarkastelemaan 

omia ajatuksiaan, kokemuksiaan, itseään ja toimintaansa uudesta näkökulmasta, 

jolloin ajattelu ikään kuin heijastuu (reflektion) peilistä takaisin ja muokkaa ihmiselle 
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uuden kuvan itsestä ajattelijana ja toimijana. Reflektointi on siis totuttujen ajattelu- ja 

toimintamallien perusteiden pohdintaa. Toimintatutkimuksessa korostetaan siis kehit-

tävän toiminnan etenemistä suunnittelun, toiminnan, havainnoinnin ja reflektoinnin 

avulla. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 33-34.) 

 

Heikkisen ja Jyrkämän mukaan toimintatutkimuksessa pyritään vaikuttamaan toimin-

taan tutkimuksen avulla, tällöin puhutaan interventiosta eli muutokseen tähtäävästä 

väliintulosta. Interventiossa tehdään jotain toisin, muutetaan ja katsotaan mitä sitten 

tapahtuu. Toimintatutkimuksessa muutetaan todellisuutta, jotta sitä voitaisiin tutkia ja 

toisaalta tutkitaan todellisuutta, jotta sitä voitaisiin muuttaa. (Heikkinen, Huttunen & 

Moilanen 1999, 44; Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 19. )  

 

Toimintatutkimuksessa tutkijan rooli on erilainen kuin yleensä tutkijalla on. Toiminta-

tutkimuksessa tutkija käynnistää muutoksen ja rohkaisee ihmisiä kehittämään toimin-

taa. Tästä johtuen hän ei tarkastele toimintaa ulkoapäin vaan tulee mukaan toimin-

taan, tekee aloitteita ja osallistuu keskusteluun aktiivisena toimijana. Toimintatutkija 

on siis toimija joka tulkitsee sosiaalista tilannetta omasta näkökulmastaan. Toiminta-

tutkimuksessa tutkijalla on käytettävissään ulkopuolinen aineisto, mutta myös sen 

lisäksi oma kokemus ja havainnot. Näistä lähtökohdista tutkija tulkitsee prosessia ja 

kasvattaa ymmärrystään toiminnasta, tätä kutsutaan hermeneuttiseksi kehäksi. 

(Heikkinen, Huttunen & Moilanen 1999,46;Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 19-21.) 

 

 

11.2. Kehittämistyön tarkoitus, lähtökohdat ja tutkimuskysymykset 

 

Eritysopetuksen kehittämishankkeen toisen osan tavoitteena oli opiskelijoiden mie-

lenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen vertaisryh-

män avulla. Hankkeessa kehitetään vertaistukea yhtenä tapana mielenterveyden 

edistävälle työlle.  Kehittämistyössä laaditaan vertaistukiryhmälle tavoitteet, sisällöt ja 

arvioidaan sekä raportoidaan toimintaa.   

 

Lähtökohtana kehittämistoiminnalle olivat oppilaitoksen näkökulma mielenterveyttä 

ehkäisevälle työllä. Siinä painottui paljolti opinnoissa jaksamisen ja niiden etenemi-
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sen näkökulma. Kiviniemen mukaan tutkimuksessa on tärkeätä hahmottaa yhteisön 

oma luonnollinen ajattelutapa ja käsitteistö, keskeisenä tulkintojen ja analysoinnin 

välineenä (Heikkinen, Huttunen & Moilanen 1999,73). Joten oppilaitoksen merkityk-

sen ja tavoitteiden mukainen näkökulma oli tässäkin tutkimuksessa edustettuna. 

Lähdettiinhän hanketta perustamaan juuri tästä oppilaitoksen näkökulmasta.   

 

Miettiessäni opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä, halusin kartoittaa, mitkä tekijät vai-

kuttavat aikuisten naisopiskelijoiden opintojen etenemiseen ja valmistumiseen. Halu-

sin kartoituksessa ottaa huomioon opintojen etenemisen ja keskeytymisen uhan, joka 

oli myös hankkeessa yksi näkökulma. Niinpä ensimmäiseksi tutkimuskysymykseksi 

nousi; mitkä ovat oppimisen uhat ja haasteet aikuisilla naisopiskelijoilla?  

 

Toiseksi halusin pohtia niitä tekijöitä vertaisryhmässä, joiden avulla saavutettaisiin 

hankkeessa mainittua mielenterveydellistä hyvinvointia ja oppimisen valmiuksia. Täs-

säkin minulla oli näkökulmana myös opintojen eteneminen ja opinnoissa jaksaminen. 

Kun saimme työryhmän kanssa määriteltyä ensimmäisen vertaistukiryhmän kohde-

ryhmän, niin kartoituksessa halusin ottaa esiin juuri tuon kohderyhmän oppimisen 

valmiudet, opintojen etenemisen ja opinnoissa jaksamisen. Niinpä toiseksi tutkimus-

kysymykseksi nousi; miten vertaistukiryhmä lisää aikuisten naisopiskelijoiden oppimi-

sen valmiuksia, edistää opintojen etenemistä ja niissä jaksamista?  

 

Kiviniemen mukaan toimintatutkimus on luonteeltaan reflektiivinen ja siinä korostuu 

tutkimuksen eri elementtien, kuten tutkimustehtävän, teorianmuodostuksen, aineiston 

keruun ja analysoinnin joustava muotoutuminen tutkimuksen edetessä.  Toimintatut-

kimuksen tulee kyetä joustamaan kentältä saatujen viestien mukaisesti. (Heikkinen, 

Huttunen & Moilanen 1999,63.)  

 

Tutkijana ja ohjaajana vertaistukiryhmän toiminta kiinnosti minua kovasti ja koin ai-

heen todella mielenkiintoiseksi erityisesti vertaisuuden ja ryhmän toiminnan takia. 

Toimintatutkimuksessa onkin usein tyypillistä, että tutkija tarttuu itseään kiinnosta-

vaan aiheeseen, on siihen sitoutunut ja siksi aihe on tärkeä ja tunteita herättävä. Si-

toutuneisuus on sekä tutkimuksen, että ohjauksen voimavara, innostaja ja motivoija. 

(Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 131- 132). 
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Toisaalta koin haasteelliseksi ryhtyä ryhmän ohjaajaksi, pohdin onko minulla riittä-

västi taitoa ja näkemystä tähän vaativalta tuntuvaan työhön. Osaanko ohjata ryhmää 

taitavasti, niin, että aikaansaadaan hyvä ja toimiva ryhmä. Alussa ajatukseni pyörivät 

paljolti käytännön asioissa. Myös kaksoisroolini ohjaajana ja tutkijana mietitytti. 

Osaanko havainnoida ryhmää toisaalta sen sisältä, että ulkoapäin. Rovion, Kleemo-

lan, Lautamatin ja Tiihosen (2007) mukaan tutkijan ajatukset usein askartelevat käy-

tännön kysymyksissä, koska hän tekee tutkimusta arjen keskellä. Toimintatutkimus 

on tutkijalleenkin kasvuprosessi. (Emt. 131- 132.) Sen asian tiedostaminen rohkaisi 

minua ottamaan haasteen vastaan. 

 

 

11.3. Arviointiaineisto 

 
Toimintatutkimuksen prosessimaisuuteen liittyy jatkuva arviointi, näin myös tässä 

tutkimuksessa. Kehittämistoiminnan yhteydessä on usein luontevaa puhua arvioin-

nista (Toikko & Rantanen 2009, 117). Niinpä tässäkin opinnäytetyössäni kuvaan tut-

kimusaineistoa sanalla arviointiaineisto.  

 

Heikkisen mukaan toimintatutkimus luokitellaan usein laadulliseksi tutkimusmenetel-

mäksi. Hän kuitenkin näkee tutkimuksen lähinnä lähestymistavaksi tai asenteeksi, 

jossa tutkimus kytketään toiminnan kehittämiseen. Tällöin tutkimuksessa on luonte-

vaa käyttää sekä määrällisiä ja laadullisia arviointimenetelmiä. (Heikkinen & Rovio & 

Syrjälä 2007, 36-37.) Näin on tehty myös tässä tutkimuksessa. Arvioinnissa on käy-

tetty dokumentaatiota (muistiinpanoja ja harjoitteiden tuomaa aineistoa) sekä kyse-

lyiden tuloksia (aloitus- ja arviointikysely) sekä havainnointia ja narratiivista aineistoa 

(oppimispäiväkirjoja). Kaikki tässä työssä mainitut sitaatit ovat lainauksia kaikista 

edellä mainituista arviointiaineistoista.  

 

Kehittämistoiminnan aikana arviointia tehtiin alusta lähtien työryhmässä sanallisesti, 

kehittämisehdotusten kautta. Suunnittelun loppuvaiheessa toimintasuunnitelma esi-

teltiin kahdelle työryhmän ulkopuoliselle henkilölle, jotka arvioivat sitä yhteisessä ta-

paamisessa. Tutkimuksessa käytettiin myös aloituskyselyä, joka suoritettiin vertaistu-

kiryhmän toisen tapaamiskerran lopuksi. Aloituskysely laadittiin Wilma oppilashallin-

to-ohjelmaan ja vastaaminen tapahtui sen kautta. Vertaisryhmän toiminnan aikana 
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arviointi tapahtui ryhmän keskusteluissa, ryhmän tuottamien tehtävien kautta sekä 

havainnoiden. Vertaisryhmän päätteeksi laadittiin arviointikysely, joka toteutettiin 

Wilma oppilashallinto-ohjelman kautta. Arvioinnissa käytettiin myös ryhmän jäsenten 

oppimispäiväkirjoja. 

 

Tässä kehittämistyössä on kerätty aineistoa työryhmältä ja vertaisryhmään osallistu-

vilta opiskelijoilta. Toikon ja Rantasen (2009, 119) mukaan kehittämistoiminnassa 

voidaan tuottaa monia laajoja aineistoja, jolloin aineiston rajaaminen on tärkeää. Täl-

löin valitaan yksi pääaineisto, jota muu aineisto täydentää. Tässä työssä pääaineis-

ton tuottajana ovat ryhmän opiskelijat.  

 

Tutkimuksen prosessimaisuuden vuoksi on suunnitteluvaiheesta kerätty arviointiai-

neistoa työryhmältä ja opiston kuraattorilta sekä Haapaveden opiston kuraattorilta, 

jotta laadukas toiminta varmistuisi. Toiminnallisessa tutkimuksessa tietoa tuotetaan-

kin kehittämisprosessin ehdoilla, erillisillä tutkimusmenetelmillä, eri vaiheissa (Toikko 

& Rantanen 2009, 121-122). 
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12 KEHITTÄMISTYÖN ENSIMMÄINEN KEHÄ:  

12.1. Vertaistukiryhmän suunnittelu ja suunnittelun arviointi 

 

Kehittämistyö aloitettiin lokakuussa 2011. Vertaistukiryhmä hankeen työryhmässä 

olivat projektikoordinaattorina toimiva erityisopettaja ja kaksi ohjaaja, joista toinen on 

opinnäytetyön tekijä, ensimmäisessä tapaamisessa läsnä oli myös opiston kuraattori. 

Vertaistukiryhmän suunnittelu polkaistiin käyntiin tutustumalla hankkeeseen ja sen 

tavoitteeseen. Vertaistukiryhmän etukäteissuunnittelua pidettiin erittäin tärkeänä. 

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti haluttiin pysyä ajatuksessa, että myös erityispeda-

gogista ohjausta (tietoa) annetaan ryhmässä, sen ei kuitenkaan haluttu olevan liian 

laajaa, eikä vievän liikaa aikaa vertaisuudelta, joka nähtiin tärkeänä sosiaalisten voi-

mavarojen ja taitojen kehittäjänä sekä omien asenteiden, tunteiden ja uskomusten 

peilaajana. 

 

Suunnittelua jatkettiin kohderyhmän tarkemmalla määrittelyllä. Kohderyhmää mietit-

täessä työryhmä näki tarpeellisena tukea aikuisopiskelijoita. Aikuiset voivat selviytyä 

hyvin päivän tehtävistä, mutta he tarvitsevat tukea itsenäisten tehtävien teossa. Teh-

täviä on usein runsaasti ja niiden kertyessä kasvaa ahdistus jolloin usko omiin kykyi-

hin ja mahdollisuuksiin selviytyä heikkenee. Työryhmän mielestä paineet niin opin-

noissa kuin henkilökohtaisessa elämässä edesauttavat mielenterveydellisten ongel-

mien esiin tulemista ja vaikeuttavat opintojen edistymistä. Aikuisopiskelijoiden tuke-

minen nähtiin tarpeellisena, koska heille ei ollut tarjolla mitään erityisiä tukimuotoja ja 

vertaistukiryhmä nähtiin hyvänä tapana yhdistää vertaisuuden synergia, pedagoginen 

ohjaus ja mielenterveyttä tukeva, ennaltaehkäisevä työ. Pohdittaessa vertaisuuden 

synergiaa esiin nousivat naisopiskelijat ja heidän samantyylinen elämäntilanne, jossa 

ovat perheen, äitiyden ja opiskelun yhdistämisen haasteet, opintojen tuomien haas-

teiden rinnalla. Työryhmän näkemyksen mukaan aikuisille naisille ryhmästä saatava 

hyöty, niin sosiaali- kuin erityispedagogisesta näkökulmasta, nähtiin merkittävänä. 

Ohjauksellisesti merkittävänä nähtiin myös ryhmän mahdollisuus toimia vertaisella 

työotteella. Näin kehittämistyön kohderyhmäksi määrittyi aikuisten naisopiskelijoiden 

vertaistukiryhmä.  

 

Vertaistukiryhmän alustava sisältö kytkettiin soveltuvin osin Cip-mallin ohjaukseen ja 

kokemuksellisen- ja yhteistoiminnallisen oppimiseen. Cip-malliin pohjautuen ryhmän 
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tarkoituksena oli päätöksenteon- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen sekä li-

säksi mielenterveyden tukeminen. Tästä ensimmäiseksi sisällöksi nostettiin, Cip-

mallin mukaisesti, päätöksenteon alueelta lähtötilanteen selvittäminen, joka ryhmäs-

sä tapahtuisi itsetuntemuksen ja omien voimavarojen selvittämisen avulla. Toiseksi 

sisällöksi nostettiin, sitoutumisen vahvistamisen osa-alueelta, kiinnostuksen kohteet 

ja arvot. Kolmantena sisältönä olivat, ulkoisten vaikeuksien voittamisen alueelta, ar-

jenvoimavarat, joista tarkemmin sisällöiksi nousi tarpeiden tunnistaminen, stressin 

hallinta, jännittäminen ja tunteet. Alustavassa suunnitelmassa ulkoisiin vaikeuksiin 

haluttiin ottaa mukaan myös talous. Vaikka ryhmään laadittiin alustavat suunnitelmat 

ja ohjelmarunko, oli lähtökohtaisena ajatuksena antaa ryhmän itse muodostaa heitä 

tarpeensa mukainen sisältö vertaistukiryhmälle. Näin ollen sisällöt muuttuivat heidän 

tarpeidensa mukaisesti. Lopulliset ryhmän sisällöt löytyvät ohjaajan oppaasta (liite 2). 

 

Vertaistukiryhmän toiminnan suunnittelussa haluttiin käyttää kokemuksellisen oppi-

misen ja yhteistoiminnallisen oppimisen näkökulmaa. Kokemuksellinen oppimisen 

katsottiin sopivan hyvin itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen oppimiseen ja ryhmän 

toimintaan. Vertaistukiryhmässä uskottiin keskustelulla olevan suuri sija. Työryhmän 

mukaan keskustelun avulla ryhmäläinen saattaisi tuoda esiin itseään läheisesti kos-

kettavia asioita ja saada niihin uutta ulottuvuutta toisten kokemusten kautta. Yhteis-

toiminnalliseksi vertaistukiryhmästä uskottiin tekevän toisten auttamisen ja toisilta 

oppimisen. Yhteistoiminnalliseksi sisällöksi voitiin siis oikeastaan ajatella koko ver-

taistukiryhmän toiminta. Olennaisena siinä ajateltiin olevan dialogisuus, avoin vuoro-

vaikutus, sosiaalisuus, jakaminen ja ryhmän tuki. Toimintarungossa se näkyy alusta 

lähtien yhteisten aikataulujen, tavoitteiden, sääntöjen luomisena ja erilaisina yhteisinä 

toiminnallisina harjoitteina. 

 

Myös yhteiselle arvioinnille ja palautteelle haluttiin jättää suunnitelmassa aikaa. Toi-

minnan runkoa muokattiin työryhmän ajatusten ja kokemuksen mukaan.  

Näistä näkökulmista ja lähtökohdista laadittiin alustava toimintasuunnitelma vertais-

tukiryhmälle. Ryhmän toiminnan alkaessa ryhmäläiset pääsivät tekemään lopulliset 

valintansa sisällöstä. 

 

Borgen, Pollard, Amunsen ja Westwood (1989) toteavat, että aikaansaava ryhmä on 

aina etukäteen hyvin suunniteltu. Hänen mukaansa aikaansaavan ryhmän ja tehot-
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toman ryhmän ero usein selittyy etukäteissuunnittelulla. Suunnitellussa ryhmätoimin-

nalla on kolme päätehtävää; tiedon saanti, taitojen hankkiminen sekä omien asentei-

den, tunteiden ja uskomusten tarkastelu. (Onnismaa, Pasanen,Spangar  2002,171-

172.) 

Tiedon saannin näkökulmasta kehittämistyön suunnittelu onnistui hyvin. Kehittämis-

työn suunnittelun aluksi työryhmän sai riittävän tiedon hankkeesta ja sen tavoitteesta. 

Ryhmään kutsuttavista opiskelijoista saatiin hyvin tieto Cip-ohjaustarveanalyysin 

kautta sekä kuraattorin, ohjaajan ja erityisopettajan näkemyksistä. Kuraattori ja oh-

jaaja toivat mukaan oppilashuollollisen näkemyksensä ja erityisopettaja kertasi Cip- 

analyysin tulokset ja antoi tarvittavan tiedon opiskelijoista erityispedagogisesta näkö-

kulmasta. Cip-analyysin tuottaman tiedon kautta voitiin vertaistukiryhmän toiminnan 

suunnittelua ohjata tarvittavaan suuntaan. 

 

Taitojen hankkimisen näkökulmasta suunnittelussa oli vahva teoreettinen näkökulma, 

Cip- analyysi ja Casve-kehä, kokemuksellinen oppiminen ja yhteistoiminnallinen op-

piminen. Teoreettinen pohja käytiin läpi työryhmällä suunnittelun alussa, jolloin kaikil-

la oli samansuuntainen näkemys alkavasta toiminnasta ja selvä teoreettinen näkö-

kulma. Kokemuksellisen oppimisen näkökulma tuli myös esiin keskusteluissa ja toi-

minnallisten harjoitteiden suunnittelussa. Mainittavaa oli myös työryhmän moniamma-

tillisuuden hyödyntämien, taidon ja tiedon sekä toimintamenetelmien jakaminen työ-

ryhmän sisällä. 

 

Omien asenteiden, tunteiden ja uskomusten tarkastelun näkökulma heijastui suunnit-

telussa oppilaitoksen ja hankkeen tarjoama opintojen keskeytymisen ja opintoihin 

sitoutumisen, sekä mielenterveyden edistämisen näkökulmana. Myös kehittämistyön 

teoreettisen pohjan valinta kuvasti työryhmän asenteita ja uskomuksia vertaistuki-

ryhmästä. Suunnittelussa näitä pohdittiin yhdessä teoreettisen pohjan läpikäynnissä 

ja toiminnan suunnittelussa. 

 

Suunnittelun arviointia suoritettiin työryhmässä pohtien ja keskustellen koko suunnit-

telun ajan. Mukaan arviointiin haluttiin myös työryhmän ulkopuolinen näkökulma, op-

pilaitoksen kuraattori sekä Haapaveden ammattiopiston kuraattori. Kuraattorien mie-

lestä suunnitelma oli hyvä ja toimiva, siitä oli hyvä lähteä liikkeelle. Haapaveden ku-

raattori oli erittäin kiinnostunut ja toivoi, että malli voitaisiin ottaa myös heillä käyttöön. 
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Kuraattorit uskoivat, että vertaistukiryhmästä olisi hyötyä hyvin monelle. Haapaveden 

kuraattorin mukaan hänen mieleensä tuli jo monta erilaista ryhmää, joille vertaistuki-

ryhmä olisi todella hyvä. Hänen mielestään siinä oli yleisiä aiheita jotka sopisivat mo-

nelle eri kohderyhmälle. Kuraattorien mielestä mielenterveyden tukemisen näkökul-

ma oli hyvä, juuri itsetunnon ja voimavarojen monipuolisen tiedon jakamisessa. 

 

Vertaistukiryhmän suuntaaminen aikuisille naisopiskelijoille koettiin onnistuneena. 

Aikuisopiskelijoiden Itseohjautuvuus ei ole itsestään selvää. Heikki Pasasen mukaan 

itseohjautuvuus aikuisten opinnoissa, onkin käytännössä tarkoittanut yksinohjautu-

vuutta, yksinäistä opiskelua. Opiskeluprosessin ohjaaminen jää harmittavan usein 

opiskelijan omille hartioille. (Onnismaa & Pasanen & Spangar 2000, 110).  

 

Vertaistukiryhmän suunnittelussa päätettiin kutsua ryhmään jäsenet leimautumisen 

pelon välttämiseksi. Viisi kuudesta jäsenestä saikin henkilökohtaisen kutsun ryhmään 

ohjaajilta. Sana ryhmästä oli kuitenkin kiirinyt aikuisten naisopiskelijoiden parissa ja 

yksi kuudesta kertoi saaneensa tiedon ryhmästä toiselta ryhmäläiseltä. Joten aina-

kaan aikuisten naisopiskelijoiden kohdalla leimautumisen vaara on vähäinen, päin-

vastoin, ryhmän jäsenten mukaan kiinnostuneita ryhmään tulijoita olisi ollut enemmäl-

tikin. Toisaalta myös ryhmän markkinointi saattoi olla onnistunutta, eikä tarjonnut lei-

mautumisen mahdollisuutta. 

 

Suunnittelussa työryhmän näki ongelmana ajankohdan löytäminen ryhmälle, niin, 

että sen toiminta ei veisi liikaa aikaa opinnoilta ja toisaalta vapaa-ajalta ja perheeltä. 

Työryhmän pohtiessa sopivaa aikaa huomioitiin toiminnan aktiivisuus ja sen vaatima 

keskittyminen ja intensiteetti. Arviointikyselyssä 100% ryhmäläisistä oli sen kannalla, 

että ajankohta, heti koulupäivän jälkeen, oli sopiva. Kaikkien ryhmäläisten mielestä 

myös kokoontumistila, luokkatila, jossa oli sohva, oli hyvä. Työryhmän arvioima ryh-

män kesto, pituus ja kokoontumisten tiheys oli onnistunut. Edellisten kohtien arvioin-

nissa 100% ryhmäläisistä oli sitä mieltä että ne olivat sopivat.  
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12.2. Vertaistukiryhmän toiminta ja arviointi  

 

Vertaistukiryhmän toiminta lähti liikkeelle alustavan ohjelmarungon mukaisesti. Ver-

taistukiryhmän toiminnan alussa kartoitettiin yhdessä ryhmän sisältöä ja tavoitteita, 

niiden perusteella ohjelman runkoa kehitettiin toivottuun suuntaan. Näin ryhmäläiset 

pääsivät vaikuttamaan sisältöihin ja tavoitteisiin ja luomaan ne omien tarpeidensa 

perusteella. Yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen luomisella pyrittiin tukemaan 

ryhmän mielenterveydellistä hyvinvointia ja ryhmän eheyttä ja turvallisuutta. Ensim-

mäisellä ja toisella kokoontumiskerralla ryhmä siis muodosti toiminnallisten harjoittei-

den avulla ryhmän säännöt, tavoitteet ja sisällöt. Tarkempi vertaistukiryhmän luoma 

toimintakuvaus on ohjaajan oppaassa liitteessä 2. 

 

Toimintaa arvioitiin vertaistukiryhmässä jokaisen tapaamisen päätteeksi, joko harjoit-

teiden tai keskustelun avulla, tällöin keskusteltiin mm. tuntemuksista ja harjoitteiden 

sopivuudesta. Kokoontumisen jälkeen ohjaajat purkivat ajatuksiaan ja tuntemuksiaan 

ja kuluvan viikon aikana tarkennettiin seuraavan kokoontumiskerran sisältöä saadun 

palautteen, työryhmän arvioinnin ja aikaisempien suunnitelmien avulla. Näin toimien 

pyrittiin vastaamaan opiskelijoiden ja ryhmän tarpeisiin paremmin, niin että oppimisen 

valmiudet lisääntyisivät, opinnot edistyisivät ja ryhmäläiset jaksaisivat paremmin. 

Myös vertaistuen aktivointiin kiinnitettiin huomiota.  

 

Toiminnan alkaessa ryhmän jäsenet vastasivat aloituskyselyyn (liite 1). 

Toisen tapaamiskerran päätteeksi tehdyssä aloituskyselyssä ilmeni tyytyväisyyttä ja 

motivaatiota tulla ryhmään. Ryhmään tulemisen motiivina ilmeni kiinnostus positiivi-

sen henkisen ilmapiirin luomiseen ja rakentamiseen sekä toiminnan avun, hyödyn ja 

voimien saannin oletus eteenpäin jaksamisessa. Myös ohjaajien palautteessa ilmeni 

tyytyväisyys ja tuntemus siitä, että tämä on hyvä juttu. Ryhmä oli osallistuva ja inno-

kas ja loi näin ohjaajiinkin toivoa onnistumisesta. 

 

Aloituskyselyssä tutkittiin odotuksia ryhmästä kysymyksellä; mitä odotat vertaisryh-

mältä?: 

”voimaa ja ymmärrystä toisilta ihmisiltä omaan vaikeaan tilanteeseen” 

”naurua, mutta myös kyyneliä ja kokemuksen jakoa” 

”uskaltaa olla oma itsensä ja olla muille tukena jos mahdollista” 
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”keskustelua ja pohdintoja” 

”vertaistukea ja kannustusta, hyviä ihmissuhteita.” 

 

Kysymyksessä ”Mitkä tekijät vertaisryhmässä voisivat tukea sinun jaksamistasi ja 

opinnoista selviämistä” selvitettiin odotuksia vertaisuudesta ja ryhmän toiminnasta. 

Siihen saatiin vastaukseksi mm.  

”saada kuunnella että muillakin on samoja ongelmia” 

”vertaistuki vanhemmuuteen” 

”toiset ryhmäläiset” 

Ryhmältä toivottiin: 

”tukea ja ehkä uudenlaisia tekniikoita rentoutumiseen ja stressin hallintaan ja elä-

mänhallintaan. ” 

Ohjaajilta toivottiin: 

”hyvää palautetta ja tukea jaksamiseen” 

”luentoja ja pedagogista ohjausta” 

 ”asiantuntevuutta ihmisen mielen syövereihin ” 

 

Ryhmän aktiivivaiheessa arviointi tapahtui ohjaajien havaintojen ja keskustelun pe-

rusteella sekä ryhmässä tuotetun tiedon ja arvioinnin perusteella. Ryhmän alkuvai-

heessa, toisen tapaamisen jälkeen arviointia tuotettiin ”mun stoori”- korttien avulla. 

Korttien avulla kartoitettiin tuntemuksia ryhmästä sanojen avulla. Ryhmä arvioi tuntei-

taan seuraavasti; 

”innokas”, ”luottavainen”, ”rento”, ”innostunut”, ”onnellinen”, ”osaan muuttua” ja ”toi-

veikas”.  

 

Aluksi arvioinnissa keskityttiin paljonkin tuntemuksiin tulla ryhmään ja ryhmän jäl-

keen. Ryhmän avaus keskusteluissa kerrottiin mm. kuinka kokoontumista oli jännitet-

ty aluksi, edellisen viikon tehtäviä ja keskusteluja oli mietitty viikon aikana ja uutta 

kokoontumista oli odotettu. Ryhmä tuntui omalta ja läheiseltä. Sen koettiin auttavan 

jaksamisessa.  Keskustelun mahdollisuutta korostettiin ja pidettiin hyvänä.  

 

Kolmannella kerralla, ”Tunne itsesi”- musiikki maalauksen aikana havainnoitiin, että 

kaikille menneisyyden ja lapsuuden muistelu ei tuntunut hyvältä, eivätkä samat toi-

minnalliset menetelmät sopineet kaikille. Toiset taas nauttivat saadessaan toteuttaa 
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itseään maalauksen avulla. Harjoitteiden valinnassa ei välttämättä voida miellyttää 

kaikkia ryhmässä. Ohjaajien havainnon mukaan tuli välttää liian terapeuttista työotet-

ta, ettei ohjauksessa mennä liian syvälle. Musiikkimaalauksen ahdistus ryhmäläises-

sä kertoi ryhmän vaiheesta, ja välittyi kaikkiin ryhmäläisiin. Ryhmässä heräsi selvästi 

monenlaisia tunteita ja ne välittyivät arvioinnissa ahdistuksena ja tunteiden määritte-

lemättömyytenä. Toisaalta tunnetilat koettiin silti lämpimäksi, rennoksi ja innostu-

neeksi. Ohjaajien tunteet heijastuivat samanlaisina. Pohdimme toimimmeko tilan-

teessa oikein, ja mitä olisimme voineet tehdä toisin. Jatkotoimia pohdittiin myös ja 

asiaan palattiin seuraavan kerran alussa. Tilanne keskusteltiin auki ja tunteita pohdit-

tiin yhdessä. Tästä tuli hyvää palautetta ryhmäläisiltä. Ohjaajien kokemuksen mu-

kaan pedagogisessa ohjauksessa oli hyvä keskittyä tulevaisuuden näkymiin ja kei-

noihin.  

 

Kaiken kaikkiaan toimintaa arvioitiin jokaisen kerran aikana ja suunnitelmia muutettiin 

ryhmän toiveiden ja tunteiden mukaan. Ryhmä arvosti kovasti keskustelua ja olikin 

erittäin keskusteleva. Ohjaajien tuntemuksen mukaan aikaa keskustelulle haluttiin 

antaa enemmän. Näin ollen ohjausta vähennettiin ryhmän kokoontumisten edetessä 

ja vertaisuuden vahvistuessa. Kerta kerralta kuulemiskierros ryhmän alussa piteni 

kestoltaan ja muodostui tärkeäksi tekijäksi ryhmässä. Viikon kuulumisten aikana ver-

taisuuden jakaminen mahdollistui hyvin ja puheenaiheet muodostuivat ryhmän omien 

intressien mukaan, vaikkakin pedagogisen ohjauksen tiimoilta keskusteltiin myös 

”varsinaisesta” aiheesta.  

 

Ryhmän toiminnan vakiintuessa arvioinnissa keskityttiin tuen saamiseen ja sen an-

tamiseen. Arvioinnissa tuli ilmi, miten ryhmän tuki oli auttanut jaksamaan edellisen 

viikon. Viikon aikana ryhmässä muodostuneet ihmissuhteet olivat auttaneet selviämi-

sessä ryhmän ulkopuolellakin.  

 

Viimeisellä kokoontumiskerralla tehtiin ryhmän päättämisharjoituksia. Harjoitusten 

avulla ryhmä tuotti arviointiaineistoa. Harjoituksessa ”Mitä otan ja mitä jätän”-

ryhmästä, ryhmään jätettiin seuraavat asiat: 

”vanha tapa toimia”, ”ennakkoluulon”, ”yksinäisyyden ja yksin pärjäämisen”, ”syylli-

syyden ja häpeän”, ”turhan huomisen murehtimisen” ja ”turhan itsekritiikin.” 
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 Mukaan ryhmästä otettiin ajatus: 

”miten paljon ihmisellä on annettavaa toisilleen ja halua hyvään”, ”elämän ilon”, ”us-

kon siihen, että kaikille löytyy oma paikka”, ”ystävyyden”, ”uskon ihmisiin”, ”voiman ja 

vertaisuuden voiman”, ”yhdessä tekemisen voiman.” 

 

Harjoituksessa ”Jään kaipaamaan”, ryhmästä jäätiin kaipaamaan:  

”keskustelua”, ”jakamista ja tukea”, ”yhteishenkeä”, ”tunteiden kirjoa ja ihmisiä”, ”yh-

teydenpitoa.” 

 

 

12.3. Arviointikysely 

 

Vertaistukiryhmän loputtua ryhmän opiskelijat vastasivat arviointikyselyyn (liite 3). 

Ryhmän opiskelijat arvioivat mm. asiasisältöä ja ryhmän toimintaa seuraavan kaavion 

mukaisesti.  

 

Kaavio 1: Vertaistukiryhmän asiasisällön ja ryhmän toiminnan arviointi 

 

Sanallisessa palautteessa asiasisällöstä kerrottiin seuraavaa,  

”oli kiva tulla välillä pois jatkuvasta kiireestä” 

”yhdessä päätetty asiasisältö oli hyvä ja monisteet olivat hyvät, joita voi tarpeen tullen 

kerrata.”  

 

 

 

 

vastasiko ryhmän asiasisältö…

vastasiko ryhmän toiminta…

sopivatko ryhmässä käytetyt…

oletko saanut tarvittavaa tukea…

33,3 % 

33,3 % 

66,7 % 

66,7 % 

66,7 % 

66,7 % 

16,7 % 

33,3 % 

16,7 % erinomaisesti

hyvin

tyydyttävästi
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Kaavio 2: Vuorovaikutuksen arviointi 

 

Ryhmän toiminnan odotuksista kerrottiin seuraavasti;  

”toiminta oli minusta hyvä”, ”ryhmän koko oli sopiva, ei liian suuri”, ”uskalsin luottaa 

ryhmään ja olla avoimempi kuin yleensä olen.” 

 

Luottamuksesta toisiin ryhmäläisiin mainittiin että: 

”en usko, että kukaan on laverrellut asioistani ulkopuolisille.” 

 Osasta vastauksista saattoi kuitenkin aistia keskinäistä luottamuksen puutetta ja 

epävarmuutta asiasta mm. kommentista: 

”sinänsä, kun itse tekee parhaansa ollakseen rehellinen itselleen ja muille, ei ole 

merkitystä sillä miten muut toimivat. Ainakin voi itse kokea toimineensa oikein.”  

 

Avoimen kommentoinnin uskalluksesta ryhmäläiset kertoivat että se oli riippuvainen 

päivästä ja olosta. Jollekin ryhmä oli ollut ainoa kanava, jossa voi puhua omista ikä-

vistä asioista ja joku epäili kommentoineensa liikaakin, mutta uskoi ryhmän antaneen 

sen anteeksi. 

 

Kysymykseen miten ryhmässä välitettiin hänen asioista, ryhmä kommentoi mm. seu-

raavasti: 

”tunsin, että kaikkien asioista ja ihmisyydestä välitettiin” ja ”sain kannustusta ja us-

kon, että muutkin ryhmän jäsenet ovat samaa mieltä.” 

 

 Kysymykseen ”saivatko kaikki osallistua ryhmässä”, ryhmäläiset vastasivat seuraa-

vasti: 

pystyitkö luottamaan toisiin ryhmäläisiin

innostuitko asiasta

uskalsitko kommentoida avoimesti

tunsitko, että sinun asioistasi välitettiin ryhmässä

saivatko kaikki osallistua ryhmässä

kannustettiinko sinua ryhmässä

66,7 % 

66,7 % 

50,0 % 

66,7 % 

33,3 % 

66,7 % 

33,3 % 

33,3 % 

16,7 % 

33,3 % 

50,0 % 

33,3 % 

16,7 % 

16,7 % 

16,7 % 

erinomaisesti

hyvin

tyydyttävästi

huonosti
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”jokainen osallistui tahtonsa mukaan”, ”jokainen on erilainen” ja ”ne, jotka halusivat, 

osallistuivat.” 

 

Sanallisessa palautteessa mainittiin että ohjaajat voivat rohkaista kokeilemaan, vaik-

ka ei ensin innostaisikaan. Kannustuksesta ryhmässä vastauksissa mainittiin mm. 

seuraavaa:  

”uskon, että koko ryhmä kannusti toisiaan”, ”yllätyin miten paljon kannustusta sain” ja 

”jo ryhmään kuuluminen ja hyväksyntä on kannustamista.” 

 

 Arvioinnissa vertaistukiryhmästä mainittiin myös seuraavaa;  

”antanut voimaa jaksaa kevään”, ”antanut lisäpontta opintoihin”, ”antanut jaksamista 

ja vertaisuutta”, ”ryhmä on ollut voimauttava”, ”myllerryksiä pinnan alla- oma ryhmä 

kerran viikossa.” 

 

 Arvioinnissa pedagogista sisältöä kommentoitiin seuraavasti; 

”tehtävien myötä auttanut ymmärtämään itseään”, ”luonut uskoa, ymmärrystä ja luot-

tamusta itseen”, ”tuonut ymmärrystä omaan elämään ja miksi on toiminut niin kuin on 

toiminut.” 

 Palautteessa ilmeni myös ryhmän tuoma hengähdyshetki arjesta. 

 

 

12.4. Ryhmän tavoitteiden arviointi 

 
Arviointikyselyssä pyrittiin mittaamaan miten hyvin vertaistukiryhmässä päästiin yh-

dessä laadittuihin tavoitteisiin. Yhdessä laadittuja tavoitteita olivat voimavarojen li-

sääntyminen, stressin hallinnan paraneminen, itsetunnon paraneminen, arjenhallin-

nan lisääntyminen, unelmien, toiveiden ja tavoitteiden selkeytyminen ja jännittämisen 

lieventyminen ja rentoutuminen. 
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Kaavio 3: Vertaistukiryhmän tavoitteiden saavuttaminen 

 

Itsetunnon paranemisesta kirjoitettiin mm. näin:  

”minulla on huono itsetunto, ryhmässä oleminen ja toisten kannustus olivat hyvä 

asia” 

 

Arjenhallinnan lisääntymiseen olisi kaivattu vinkkejä lisää, faktatiedon ja onnistumi-

sen tunteet koettiin hyväksi avuksi. Unelmien, tavoitteiden ja toiveiden selkeytymises-

tä arvioitiin seuraavasti: 

”ko. asiat selkiytyivät hyvin, mutta tarvitsen vain lisää omaa uskoa ja rohkeutta niiden 

toteutumiseen. ” 

 

Ryhmän tavoitteita arvioidessa kysyttiin myös niistä asioista, joita ryhmän aloitus-

kyselyssä koettiin vaikuttavina seikkoina opinnoista selviämisessä ja valmistumises-

sa.  Ryhmän päättymisen jälkeen arviointikyselyssä niistä kysyttiin ”olisiko ryhmässä 

pitänyt käsitellä seuraavia asioita?”. Tässä osiossa käsiteltäviä asioita olivat jaksami-

nen vaikeassa elämäntilanteessa, kotielämän ja opintojen yhteen liittäminen, selviä-

minen kotitehtävien teosta ja taloudellinen selviäminen. Kaikkien mielestä jaksamista 

vaikeassa elämäntilanteessa olisi pitänyt käsitellä ryhmässä. Kotielämän ja opintojen 

yhteen liittämisen teemoja olisi halunnut käsiteltävän 50% ryhmäläisistä ja selviämis-

tä kotitehtävien teosta olisi toivonut neljä kuudesta. Taloudellisen selviämisen teemo-

ja viisi kuudesta olisi halunnut käsiteltävän. Ryhmän tuottama tulos oli siis hyvin eri 

kuin heidän ryhmän sisällöiksi valitsemansa aiheet. 

  

voimavarojen lisääntymisessä

stressin hallinnan paranemisessa

itsetunnon paranemisessa

arjenhallinnan lisääntymisessä

unelmien, tavoitteiden ja toiveiden…

jännittämisen lieventymisessä ja…

33,3 % 

16,7 % 

66,7 % 

16,7 % 

33,3 % 

50,0 % 

66,7 % 

83,3 % 

33,3 % 

33,3 % 

66,7 % 

50,0 % 

50,0 % 
erinomaisesti

hyvin

tyydyttävästi

huonosti
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13 TOISEN KEHÄN ALOITUS: OHJAAJAN OPAS 

 
Hankkeen tavoitteena oli levittää hyviä toimintatapoja uudessa kuntayhtymässä. Ke-

hittämistyössä tuotettu tieto, kokemukset ja arviointi raportoidaan ja jaetaan hanke-

kumppaneiden tietoon. Näin mahdollistuu hyvien käytänteiden levittäminen ja toimin-

tamallin hyödyntäminen työssä. 

 

Vertaistukiryhmän toiminnasta laadittiin Vertaistukiohjaajan opas, jossa kuvataan ver-

taistukiryhmän teoreettisia lähtökohtia, ohjaajan tehtäviä, roolia ja haasteita vertais-

tukiryhmässä. Ohjaajan oppaassa käydään läpi vertaistukiryhmän toiminta ja peda-

goginen ohjaus jokaisen tapaamiskerran kuvauksena. Oppaan lopusta löytyvät liitteet 

harjoitteisiin ja pedagogiseen ohjaukseen. Oppaan lopusta löytyy myös lähdeluettelo 

toiminnallisten harjoitteiden valintaan. Ohjaajan oppaan avulla voidaan levittää kehit-

tämistyössä hankittua tietoa ja vertaistukiryhmän tuloksia. Opas on tarkoitettu ohjaa-

jan työkaluksi. Oppaan avulla on helpompi organisoida uusia vertaistukiryhmiä ja oh-

jata niitä. Ohjaajan opas liitteessä 2. 
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14 KEHITTÄMISTUTKIMUKSEN VASTAUKSET TUTKIMUSKYSYMYKSIIN 

 

Kehittämistyön tutkimuskysymyksinä olivat, mitkä ovat oppimisen uhat ja haasteet 

aikuisilla naisopiskelijoilla, sekä miten vertaistukiryhmä lisää heidän oppimisen val-

miuksia, edistää opintojen etenemistä ja niissä jaksamista? Oppimisen uhkia ja haas-

teita tutkittiin aloituskyselyssä. Vertaistukiryhmän mahdollisuuksia oppimisen val-

miuksien, opintojen etenemisen ja opinnoissa jaksamisen näkökulmista selvitettiin 

arviointikyselyssä. 

 

 Aloituskyselyssä tutkittiin ryhmäläisten oppimisen uhkia ja haasteita aikuisilla nais-

opiskelijoilla seuraavanlaisella kysymyksellä; Mitkä seikat voivat vaikuttaa sinun 

opinnoista selviytymisessä ja valmistumisessa? Vaihtoehtoina lomakkeessa annettiin 

selviytyminen opiskelijaryhmän kanssa, selviytyminen työssäoppimispaikassa, selviy-

tyminen kotitehtävien teosta, kotoelämän ja opintojen liittäminen yhteen, taloudellinen 

selviäminen, vaikea elämäntilanne, itsetunto ja usko itseesi, oppimistaidot, terveydel-

liset syyt ja muu syy.  

 

 

Kaavio 4. Mitkä seikat voivat vaikuttaa sinun opinnoista selviytymisessä ja valmistu-

misessa? 

 

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

selviytyminen opiskelijaryhmän…

selviytyminen työssäoppimispaikassa

selviytyminen kotitehtävien teosta

kotielämän ja opintojen liittäminen…

taloudellinen selviäminen

vaikea elämäntilanne

itsetunto ja usko itseesi

oppimistaidot

terveydelliset syyt

33,3 % 

33,3 % 

66,7 % 

66,7 % 

66,7 % 

50,0 % 

83,3 % 

50,0 % 

33,3 % 

66,7 % 

66,7 % 

33,3 % 

33,3 % 

33,3 % 

33,3 % 

16,7 % 

50,0 % 

66,7 % 

16,7 % 

kyllä

ei

ei vastausta
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Tuloksien mukaan eniten uhkana koettiin itsetunto ja usko itseen. Vastauksissa ker-

rottiin, että: 

”jos itsetunto on hyvä niin jaksaa paneutua opiskeluun paremmin”, ”en luota itseeni”, 

”en jaksa uskoa, että selviän tehtävistä itsenäisesti ja ajallaan.” 

 Toisaalta tuumittiin seuraavasti: 

”minulla on melko hyvä itsetunto, mutta olisiko koulukiusaamisen seurausta, että saa-

tan eristäytyä ryhmästä, jos koen syrjintää.” 

 

Kotielämän ja opintojen yhteen liittämisessä nähtiin uhkana: 

”huoli oman perheen pärjäämisestä”, ”ikävä ja ajanpuute.” 

 

Selviytymiseen kotitehtävien teosta mainittiin seuraavaa:  

”jaksamisen kanssa on välillä ongelmia, kun tuntuu, että on ihan liikaa tehtävää, joka 

päivälle”, 

”perhe-elämän ja opiskelujen yhteen sovittaminen, töiden aloittamisen vaikeus”, 

”Yritystä riittää, mutta lopputulos ei ole aina miellyttävä”, 

”itsenäinen opiskelu voi olla vaikeaa, silloin kun en ymmärrä asiasta kovin paljon 

esim. matematiikka. Virikeohjaus alalla on myös niin palon kansioiden tekoa ja teke-

mistä, että jos on hidas, jää paljon kotona tehtäviä kansioita.” 

 

Taloudellinen tilanne huolestutti mm. seuraavasti: 

”olen niin pienituloinen, ettei rahaa tahdo jäädä muuhun kuin ruokaan ja vuokraan.” 

 

Vaikeasta elämäntilanteesta (jaksamisen kriisitilanteessa) siteerattiin seuraavaa: 

”mieliala vaihtelut väsyttää toisinaan, ei aina jaksa keskittyä opintoihin”, 

 ”mietin usein jaksanko jatkaa, meidän perheessä on toinen vanhempi tehnyt itse-

murhan 2 päivää ennen opiskelun alkua.” 

 

Selviytymistä opiskelijaryhmän kanssa tai työssäoppimispaikalla siteerattiin seuraa-

vasti: 

”meidän ryhmässä on kitkaa välillä, se vaikutta ryhmähenkeen sekä jos jaksan sitä, 

että en tule kuulluksi”. 

”paikat, jossa minuun suhtaudutaan vieraana tai ulkopuolisena, voivat olla vaikeam-

pia”, 
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 ”uskaltaa olla rohkeampi, näyttää mitä osaa.” 

 

Terveydellisissä syissä arveltiin paniikkihäiriön hieman vaikeuttavan opiskelua ja toi-

saalta arvioitiin kannustuksen auttavan terveydellisissä seikoissa. 

 

Muita opinnoista selviämiseen ja valmistumiseen vaikuttavia seikkoja olivat: 

”lasten selviäminen kotona, kun yövyn asuntolassa”, ”tyttären kouluongelmat” ja ”op-

pimis- ja keskittymisvaikeudet.” 

 

Arviointikyselyssä pyrittiin arvioimaan vertaistukiryhmän mahdollisuuksia oppimisen 

valmiuksien, opintojen etenemisen ja opinnoissa jaksamisen edistämisessä. 

Kysymyksellä ”vaikuttiko ryhmän toiminta sinun jaksamiseesi”, viisi kuudesta vastaa-

jasta oli sitä mieltä, että se vaikutti paljon. Yksi oli sitä mieltä, että toiminta vaikutti 

jonkin verran. Sanallisessa osiossa ryhmäläiset kertoivat, että: 

”välillä oli mukava pitää hengähdystaukoa opiskelusta ja jutella itseä vaivaavista asi-

oista”, ”sain tukea toisilta”, ”sain lisää itseluottamusta ja opin tunnistamaan tarpeita-

ni.” 

Ryhmän kerrottiin myös antaneen voimaa jaksaa kevätkausi ja uskallusta olla avoi-

mempi.  

 

Kysymyksessä vaikuttiko ryhmän toiminta sinun opinnoista selviämiseen puolet ryh-

mästä oli sitä mieltä, että se vaikutti paljon ja puolen mielestä jonkin verran. Sanalli-

sessa palautteessa ryhmä vaikutti positiivisesti ja auttoi jaksamaan. Kerrottiin myös, 

että ryhmä oli ainut kanava, jossa tuli puhuttua omista ikävistä asioista ja porukan 

tuki koettiin tarpeellisena. 
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15 JOHTOPÄÄTÖKSET  

15.1. Mielenterveyden edistämisen mahdollisuudet vertaistukiryhmässä 

 

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen määrittelyn mukaan mielenterveyden käsitteeseen 

kuuluu itsetunto ja arjenhallinta. Arvioinnin mukaan vertaistukiryhmä onnistui erin-

omaisesti juuri itsetunnon paranemisen osalta. Ryhmäläiset antoivat siitä paljon pa-

lautetta. Arjenhallinnan osalta kehittämistyössä ei päästy kokonaisvaltaisesti tavoit-

teisiin, siitä annettiin heikoimmat arvioinnit. Arjenhallintaan olisi kaivattu vinkkejä lisää 

ja ryhmäläiset olisivat toivoneet käsiteltävän jaksamista vaikeassa elämäntilanteessa. 

Alussa, yhteisten sisältöjen laatimisen yhteydessä ei kuitenkaan valittu ryhmän ta-

voitteeksi jaksamista vaikeassa elämäntilanteessa. Ryhmän lyhyen keston vuoksi oli 

pakko karsia sisältöä. Vertaistukiryhmän aikana havainnoitiin, että ryhmän jäsenillä 

oli yllättävän paljon vaikean elämäntilanteen tuomia haasteita. Pohdittaessa syytä 

asian sisällölliseen pois jättämiseen, nousi ohjaajille ajatus siitä, että alussa tietoi-

suus siitä, miten ryhmää voisi parhaiten hyödyntää, ei ehkä realisoitunut ryhmäläisil-

le. Voisiko olla, että aluksi ei haluttu kertoa monista ongelmista? Aihe saattoi olla liian 

henkilökohtainen siinä vaiheessa. Luottamuksen kasvaessa asiat kuitenkin nousivat 

esiin ja niihin ei ehkä sillä hetkellä osattu tarpeeksi hyvin vastata. 

 

Voimavarojen koettiin kuitenkin lisääntyneen ryhmän aikana. Arvioinnissa kommen-

toitiinkin asiasta mm. näin, 

”toiminta vaikutti antamalla paljon voimia jaksaa kevätlukukausi”,  

”Itse olen ollut monta kertaa jaksamisen rajamailla ja miettinyt monesti, että jaksanko 

enää, mutta vielä porskutellaan”, 

 ”voimaryhmä on ollut nimensä mukaisesti voimauttava”, 

 ”ryhmä on onnistunut esimerkki voimaannuttavasta ryhmästä, joka tukee jäseniään 

ja pystyy luomaan yhteenkuuluvuuden tunteen”,  

”toiminta vaikutti, koska sai pitää hengähdystaukoa opiskelusta ja jutella itseä vai-

vaavista asioista.” 

 

Sosiaalisten tekijöiden aktivoinnissa onnistuttiin ryhmässä hyvin. Arvioinnissa annet-

tiin runsaasti positiivista palautetta ryhmän kannustavasta ilmapiiristä, kuten seuraa-

vassa siteerauksessa ilmenee: 

”Porukan tuki oli tarpeen”, ”hyvä yhteishenki”, ”hyvä ryhmähenki” ja  
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”jokaisen hyväksyminen yksilönä.” 

Kannustuksesta ja luottamuksesta annettiin myös erinomaisen arvio. Kannustusta 

arvioitiin mm. näin: 

”koko ryhmä kannusti toisiaan”, ”yllätyin miten paljon kannustusta sain”, ”sain kan-

nustusta ja uskon, että muutkin ryhmän jäsenet ovat samaa mieltä.” 

Erinomainen arvio annettiin myös ryhmäläisen asioista välittämisestä. Sosiaalisten 

tekijöiden aktivoinnista on saatu palautetta jälkeenpäin myös ulkopuolisilta tahoilta. 

Se on näkynyt jaksamisen ja mielenterveyden edistävänä tekijänä ryhmän jälkeenkin. 

Yksi ryhmäläinen kuvasikin tunnetta näin: 

”On syntynyt erityinen suhde, lämmin ailahdus kun tapaa toisen,  

tunteen että tämä on mun ihminen!” 

 

Katsottaessa vertaistukiryhmän tuloksia mielenterveyden edistämisen kannalta, on 

merkittävää mainita seuraavat ajatukset ryhmästä: 

”Jätin itsetuhoajatukset sinne mökille jättämällä kiven pöydälle”,  

”suuret kiitokset teille siitä, että pääsin tähän voimaryhmään, en tiedä mitä olisi voinut 

sattua, koska ajatukset kävivät välillä aika pohjalla”,  

”toiminta vaikutti positiivisesti, koska sai puhua omista ikävistä asioista. Itse asiassa 

ryhmä oli ainut kanava, jossa tuli puhuttua niistä ääneen”, 

 ”kiitos teille kaikille ohjaajille, ette ymmärräkkään miten tärkeänä osana tämä ryhmä 

minun elämässä oli!” 

 

Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että vertaistukiryhmän avulla on onnistuttu 

mielenterveyden edistämisen työssä. Vertaistukiryhmä voi olla yksi tapa oppilaitok-

sissa edistää mielenterveyttä. 

 
 

15.2. Erityispedagogiikan ja kokemuksellisen oppimisen näkökulman  

toteutuminen 
 

Hankesuunnitelmassa kirjatuissa tavoitteissa mainittiin myös erityispedagogiset läh-

tökohdat kehittämistyölle. Erityispedagogiikan mukaisesti ryhmän jäsenet määritteli-

vät vertaistukiryhmässä itse tarvitsemansa pedagogisen tuen, omien tarpeiden mu-

kaan ja siitä muodostuivat tavoitteet ryhmälle.  
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Vertaistukiryhmässä keskustelulle ja kokemukselle annettiin tilaa ja oppiminen tapah-

tui sen kautta. Kaikki pedagoginen tieto suodatettiin oman kokemusmaailman kautta 

ja tietoa vertailtiin keskustellen, ymmärryksen kautta, kuten kokemuksellisessa oppi-

misessa toimitaankin. Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli toteutui tässä kehittä-

mistyössä erittäin hyvin. Ryhmäläisten kokemusten mukaan ajatusmallit laajenivat, eli 

oppiminen tapahtui sen kautta. Sisäisten mallien kehitystä kuvaavat ryhmän jäsenten 

sanat hyvin;  

”ryhmä ajattelijoita saa aikaan voimakkaamman ajatusmallin (ymmärryksen)”, ”muis-

tuttelu ja asioista puhuminen selkeyttää, jos totuus meinaa unohtua”, ”antaa uskoa 

siihen, että muutkin voivat ajatella, kuten itse”, ”ymmärrystä omaan elämään ja miksi 

on toiminut kuin on toiminut.” 

 Ryhmäläisten arvioinnissa korostui havainnointi omasta ja toisen tilanteesta, sen 

suhteuttaminen omaan tilanteeseen ja kokemusmaailmaan sekä laajemman ajatus-

maailman saavuttaminen. Ryhmän tuottamaa analysoivaan pohdiskelua kuvaa seu-

raava arvio: 

”jollakin tasolla ryhmä palvelee myös itsearvioinnin ja korjaavan palautteen tasolla, 

jotenkin se avaa mieltä arvioimaan omaa osuuttaan ja konkreettisemmin huomaa-

maan jokaisen ihmisen pienuuden tai suuruuden, siis ihmeellisyyden ja ainutkertai-

suuden.” 

 

Koska vertaistukiryhmässä pedagogisen ohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa 

keskityttiin sisäisten tekijöiden aktivointiin, palautteen mukaan parhaiten siinä onnis-

tuttiin itsetunnon lisääntymisessä. Itsetunnon tiedetään olevan merkittävimpiä oppi-

misen menestystä selittäviä asioita ja toisaalta oppilaitoksella tiedetään olevan suuri 

merkitys itsetunnon kehittymiselle (Toivakka & Maasola 2011,16). Vertaistukiryhmän 

voitaneen katsoa lisänneen oppimisen valmiuksia tältä osin. Palautteessa kerrottiin-

kin, että: 

”Sain lisää itseluottamusta”,  

”luonut uskoa, ymmärrystä ja luottamusta itseen.” 

 

 Näin ollen myös tämä kokeilu osoitti vertaistukiryhmän ohjauksen mallin olevan hyvä 

tapa itsetuntemuksen oppimiseen. 
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Erityispedagogisen ohjauksen mahdollisuudet vertaistukiryhmässä olivat hyvät myös 

sen sosiaalisen luonteen vuoksi. Vertaisryhmä korosti sosiaalisia vuorovaikutussuh-

teita ja asennetta yhteiseen tavoitteeseen pääsemisessä. Ryhmän avulla avautuivat 

oppimisen uudet näkökulmat uusien ajatusten ja kokemusten kautta sekä ryhmän 

tuoma synergia korostui: 

”Keskustellessa kävi ilmi miten samanlaisia olimmekaan joiltain osin”, ”miten paljon 

ihmisillä on annettavaa toisilleen”, ”vertaisuuden voimaa ja yhdessä tekemisen voi-

maa.” 

 

Ryhmässä erityispedagogisen ohjauksen tukena olivat Cip-ohjaustarveanalyysin tu-

lokset ja Casve-kehän mukainen ohjauksen eteneminen. Arvioinnissa cip-mallin koet-

tiin olevan hyvä työkalu opiskelijoiden lähestymiseen ja ryhmän kokoamiseen. Ryh-

män suunnittelussa pohdittiin Cip-mallin mukaisen päätöksenteon- ja ongelmanrat-

kaisunkehittämistä ja sen pohjalta tehtiin alustava runko, se antoi toiminnalle jänte-

vyyttä ja suuntaa. Lopullisen sisällön määritteli ryhmä itse. Tavoitteeksi nousi kuiten-

kin selkeästi samoja asioita, joita ohjaustarveanalyysin mukaan tulisi vahvistaa. Näin 

ollen Cip-mallilla on hyvät lähtökohdat pedagogisen vertaistukiryhmän runkona ja 

pedagogisena pohjana. Vertaistuen voimalla vahvistettuna, opintoja haittaavat aja-

tukset voidaan kääntää myönteisiksi, uusiksi toimintamalleiksi, kuten jo aiemmista 

kuvauksista on huomattavissa. 

 

Katsottaessa arviointia kokonaisuudessaan, toiminta sai paljon kiitosta. Voidaankin 

sanoa, että vertaistukiryhmällä on mahdollisuutensa erityispedagogisen ohjauksen 

kanavana. Erityisen merkittävänä tässä kehittämistyössä esiintyi itsetunnon kehitty-

minen, oman itsensä ja erityisyytensä tunnistaminen ja hyväksyminen ryhmässä. 

Myös aikuiset opiskelijat tarvitsevat hyväksyviä ja kannustavia yhteisöjä, joissa he 

tulevat hyväksytyksi sellaisena kuin olevat. Sen tuntemuksen edistävät vaikutukset 

näkyvät opintojen edistymisessä ja oppimisen valmiuksien lisääntymisessä monella 

muotoa. 
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15.3. Sosiaalipedagogiikan, ryhmän ja vertaisuuden näkökulmien toteutuminen 

 

Sosiaalipedagogiset ajatukset heijastuivat hyvin arvioinnissa. Oman yksilöllisen tavan 

mukaan eläminen ja sen hyväksyntä sekä mielihyvän kokeminen yhteisössä näkyi 

ajatuksina mitä ryhmästä halutaan ottaa mukaan jatkossa: 

”uskon siihen, että jokaiselle löytyy oma paikka”, ”uskon ihmisiin”, ”ystävyyden” ja 

”ajatuksen miten paljon ihmisillä on annettavaa toinen toisilleen.” 

 

 Sosiaalipedagogiikassa niin tärkeä kokemusten jakamisen tuoma itsensä ymmärtä-

minen ja tilanteiden peilaaminen arvioitiin seuraavasti: 

”että muutkin voivat ajatella kuten itse ja olla ihmisyydestä kiinnostuneita”,  

”on kiva oppia ymmärtämään ihmisen kehitystä ja reaktioita keskimäärin ja peilata 

itseään suhteessa siihen”,  

”keskustellessa kävi ilmi miten samanlaisia olimmekaan joiltain osin”,  

”jo ryhmään kuuluminen on kannustusta, samoin normaaliuden kokeminen.” 

 

Arvioinnissa kävi ilmi mm. tiedostaminen oman toiminnan vaikutuksesta ryhmässä 

seuraavasti: 

”hyvä ryhmähenki ja jokaisen hyväksyminen yksilönä karsii parhaiten kilpailun ryh-

mässä ja vapauttaa voimavarat luovuuteen”,  

”On hyvä, että asioista puhutaan, näin jokainen ymmärtää paremmin toimintansa 

merkityksen ja esim. syrjinnän/suosimisen vaikutukset itseensä ja muihin.” 

 

Palautteen mukaan vertaistukiryhmä onnistui hyvin ryhmän yleisten tehtävien mukai-

sesti ja ryhmädynamiikan luomisessa. Vertaistukiryhmän hyvinvoinnin edistämisen ja 

tuen antamisen mahdollisuudet tuntuivat täyttyneet hyvin. Ryhmän tunnetehtävistä 

ainakin lohdutus, ymmärrys ja läheisyys tuntuivat täyttyneen.  Ryhmässä onnistuttiin 

luomaan yhteenkuuluvaisuuden tunne, joka kuvastaa ryhmän toimimista työryhmä 

tasolla. Palautteessa ajateltiin ryhmästä mm. näin: 

”mielestäni tämä ryhmä on onnistunut esimerkki voimaannuttavasta ryhmästä, joka 

tukee jäseniään ja pystyy luomaan yhteenkuuluvuuden tunteen” sekä ”on syntynyt 

ryhmäläisiin erityinen suhde, lämmin ailahdus kun tapaa toisen.” 

 Eräs ryhmäläinen kiteytti sen sanoin: 
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”ryhmä on tehnyt tehtävänsä, kun on tunne, että on jotain yhteistä, joka hymyilyttää 

kesken koulukiireiden ja kun on kiva tulla kokoontumisiin.” 

 

 Myös omat odotukset vertaistukiryhmästä tuntuivat täyttyneet hyvin. Odotuksissa 

toivottiin voimaa ja ymmärrystä toisilta ihmisiltä omaan tilanteeseen, keskustelua ja 

pohdintoja, vertaistukea ja kannustusta ja hyviä ihmissuhteita. Arvioinnissa kysyttiin 

mitä ryhmäläiset ottavat mukaan ryhmästä ja siihen saatiin seuraavanlaisia vastauk-

sia: 

”miten paljon ihmisillä on annettavaa toisilleen ja halua hyvään”, ”ystävyyden”, ”uskon 

ihmisiin” sekä ”vertaisuuden voiman, yhdessä tekemisen voiman.” 

Ryhmän koettiin myös tuoneen virkistystä ja kannustusta.  

 

Vertaistukiryhmä oli lyhytkestoinen (3 kk), mutta siitä huolimatta oli sen toiminnassa 

havainnoitavissa erilaisia ryhmän vaiheita. Vertaistukiryhmässä oli huomattavissa 

Tuckmanin ryhmän kehitysvaiheet, mutta myös Kopakkalan mainitsemat ryhmän vai-

heet. Monessa arviointi kohdassa tuli esiin alun varovaisuus ja arkuus muodostus-

vaiheessa (forming). Eräs ryhmäläinen kiteytti sen hyvin näin, 

”jokainen ujosteli ensimmäisellä kerralla, ohjaajat olivat ajan tasalla ja osasivat käsi-

tellä ja ohjata ryhmäläisiä oikein.” 

 Lauseesta kuvastui myös ryhmän alun riippuvuus ohjaajista.  

 

Vaikka alun varovaisuutta oli näkyvissä, kokivat ohjaajat, että ryhmässä tapahtui erit-

täin nopeasti sitoutuminen ja korkea motivaatio. Se näkyi mm. vireän keskustelun 

käynnistymisenä. Toisaalta ohjaajat kokivat, että he antoivat mallin omalla käytöksel-

lä vertaisuuden hyödyntämisestä. He myös kokivat erittäin hyvänä, että yhteiset peli-

säännöt saatiin tehtyä ryhmän kanssa yhdessä. Ryhmän henkilöiden valinta ennak-

kotietojen perusteella, koettiin myös tärkeänä varsinkin aikuisten opiskelijoiden kans-

sa. Siinä vertaisuuden synergian syntymisen kannalta nähtiin merkittävänä pohtia 

henkilöiden yhteensopivuutta elämäntilanteen kautta. 

 

Melko pian oli huomattavissa hienovaraista vastustusta tehtäviin ja palautteessa oli 

myös havaittavissa kritiikkiä toiminnasta, mm. seuraavasti: 
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”näitä asioita olisin voinut miettiä enemmänkin, mutta kiire ja puhelias ryhmä esti sen” 

ja ”ohjaajankaan ei tarvitse säikähtää, jos ihmiset eivät tällaisen harjoituksen jälkeen 

toimi kuten odotettaisiin.” 

 Se kuvasti ryhmässä kuohuntavaihetta (storming) tai Kopakkalan mukaan rakentu-

van ryhmän vaihetta. Vaikka ryhmässä esiintyikin voimakkaita tunnereaktioita ja vas-

tustusta, ryhmä kuitenkin edistyi ja pystyi ratkaisemaan ongelmansa. Ohjaajien arvi-

oinnissa koettiin tärkeänä ryhmän tuki purettaessa opiskelijassa häpeää aiheuttanei-

ta reaktioita sekä tunteiden purkaminen keskustelussa sekä henkilön itsensä kanssa, 

että koko ryhmän kanssa. Ryhmän antama tuki henkilölle, oli merkittävää edistymi-

sen kannalta. Ohjaajat kokivat tärkeänä, että heillä oli valmiuksia antaa tukea myös 

henkilökohtaisesti ryhmän ulkopuolella. Kuohuntavaihe herätti ohjaajissakin vahvoja 

tunteita ja asian käsittely ohjaajien kesken ryhmän jälkeen koettiin tärkeänä.  

 

Asioiden käsittelyn jälkeen seuraavaan vaiheeseen eli sopimisvaiheeseen (norming) 

siirtyminen mahdollistui. Se näkyi mm. seuraavissa lauseissa: 

”tunnelma oli keveä ja ihmiset paneutuivat tehtävään. Luulen, että suurin anti oli sii-

nä, että saatoimme olla yhdessä, sulassa sovussa erikseen.” 

 Se kertoo myös Kopakkalan mainitsemasta emotionaalisesta yhteydestä ryhmässä.  

 

Kopakkalan kuvaama tiiviin ryhmän vaihe kuvautui seuraavissa ajatuksessa: 

”oli kiva nähdä hymyjä ympärillä ja uskoa ”taivaaseen”. Se saattaa olla jopa mielenti-

la!?! mutta kun alan miettimään, niin en ole kymmeniin vuosiin ollut ryhmässä, jossa 

on hymyilty ja naurettu puhtaasta ystävällisestä ilosta… sekä oli kiva jutella ryhmän 

kanssa ja nauraa sydämen pohjasta naishuumorille.” 

  

Hyvin toimivan ryhmän vaihe (performing) saavutettiin vertaistukiryhmässä. Sitä ku-

vastaa hyvin seuraava mielipide: 

”tavallaan sitä palataan maailmalta yhteen saman pöydän ääreen ja jaetaan jo roh-

keammin omia kokemuksia”. ”Ryhmän hyvästä dynamiikasta kertoo se, että on melko 

helppo olla oma itsensä ja spontaanisti kertoa omista mietteistään ja jopa avautua 

isommistakin elämäänsä vaikuttavista tekijöistä.” 

 Hyvän toimivan ryhmän piirteitä kuvastaa myös seuraava: 

”muutenki ryhmässä ”ajatusmaailman” vaihto toiseen sujuu luontevasti”. ”Ryhmässä 

on sellainen henki, että kaikki ovat tärkeitä ja jos joku ei ole paikalla, siinä kohtaa on 
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”aukko”. Itseasiassa tulee tunne, että olisi hyödyllistä jatkaa ryhmän toimintaa seu-

raavanakin lukuvuonna.” 

Kopakkalan luovan ryhmän vaihetta kuvaa myös ajatus itsestä oppijana: 

”jollain tasolla ryhmä palvelee myös itsearvioinnin ja korjaavan palautteen tasolla, 

jotenkin se avaa mieltä arvioimaan omaa osuuttaan ja konkreettisemmin huomaa-

maan jokaisen ihmisen pienuuden ja suuruuden, siis ihmeellisyyden ja ainutkertai-

suuden.” 

 

Viimeisessä ryhmän lopettamisen vaiheessa (adjourning): 

”tunnelma on harras kuin kirkossa istuessamme viimeistä kertaa ryhmänä”, ”taisimme 

kaikki herkistyä loppua kohden” ja ”kiitos kaikille yhdessä kasvamisesta.” 

 

Ryhmän arvioinnissa ilmeni, että myös kielteisiä tunnesuhteita oli ryhmässä, ne tosin 

olivat syntyneet jo aiemmin. Kopakkalan mainitsemat aiemmat liitokset vaikuttivat 

myös ryhmään. Liitokset näkyivät esimerkiksi näin: 

”olin alussa todella varautunut xxx suhteen, enkä olisi halunnut kertoa omista asiois-

tani hänen kuullen…, en kuitenkaan loppujen lopuksi antanut hänen häiritä keskitty-

mistäni voima-ryhmään.” 

 Kuten Kataja, Jaakola & Liukkonen kuvaavat, ovat tunnesuhteet yleensä pysyviä, ja 

niin kävi myös näiden henkilöiden kohdalla, täyttä luottamusta ei pystytty saavutta-

maan.  

 

Kommunikaatio suhteista arvioidessa huomio kiinnittyy kommentoinnin avoimeen 

uskallukseen. Ryhmäläisistä yksi uskalsi huonosti ja yksi tyydyttävästi, joten täysin 

avoimeen kommunikaatioon ei ryhmässä pystytty. Normisuhteiden syntymiseen vai-

kuttivat alussa yhdessä laaditut ryhmän säännöt. Niihin oli helpompi sitoutua kun 

ryhmä oli ne yhdessä laatinut. Täysin ei ryhmä kuitenkaan pystynyt toteuttamaan 

osallistumisen tasa-puolisuutta koska yksi ryhmän jäsen koki, että siinä onnistuttiin 

tyydyttävästi. 

 

Oppilaitoksessa syntyneet roolit kokivat murroksen vertaistukiryhmässä. Arvioinnin 

mukaan ohjaajat kokivat pyrkineensä tietoisesti pois aiemmin syntyneestä tiedon ja-

kajan roolista ja siinä koettiin onnistuminen, vaikka roolien muuttaminen täysin irti 

edellisistä yhteyksistä on haasteellista. Arvioinnissa koettiin, että ohjaajilla oli uskal-
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lusta heittäytyä ryhmän jäseneksi, vaikka roolista ulos astuminen aiheutti tunteita ja 

hetkittäin ohjaajat joutuivat omalta mukavuus alueelta ulos. Myös opiskelijoiden pa-

rissa syntyneet roolit muuttuivat, se ilmeni monessa eri yhteydessä. Ryhmässä oli 

henkilöitä, jotka olivat kokeneet itsensä syrjityiksi muissa ryhmissä. Erään ryhmäläi-

sen kokemuksen mukaan, tämä voima-ryhmä on tasa-arvoisin. Ryhmän jäsenten 

rooleja korostettiinkin itsetunnon kohottamisen tavoitteella. Hyviä puolia pyrittiin nos-

tamaan ryhmässä esiin tällä tavoin.  

 

Sosiaalipedagogisista näkökulmista katsottuna vertaistukiryhmä onnistui hyvin erityi-

sesti ryhmän dynamiikassa ja ryhmäsuhteiden luomisessa. Ryhmään pystyttiin luo-

maan jakamisen, tukemisen ja yhteishengen ilmapiiri, joka kannusti vertaisuuden ke-

hitystä. Ryhmä oli erittäin aktiivinen ja keskusteleva ja tarvitsi aikaa kokemusten ja-

kamiseen. Ohjauksessa pystyttiin lukemaan tilannetta ja vastaamaan ryhmän lähet-

tämiin signaaleihin. Ohjaajien mukaan ryhmässä tulleita tunnepurkauksia onnistuttiin 

ohjaamaan hyvin, henkilökohtaisen ohjauksen tarve ilmeni yhden kerran ja siihen 

vastattiin hyvin. Erityisen hyvin koettiin onnistuneen ryhmän vertaisuuden ohjaukses-

sa siihen suuntaan, että ryhmän jäsenet tukivat omaehtoisesti toinen toistaan. Merkit-

täväksi tulokseksi tässä kehittämistyössä onkin noussut vertaisuuden kehittyminen ja 

opiskelijan oman tukiverkoston kehittyminen niin, että se näyttää kantavan heitä jat-

kossa. Ryhmässä syntyneet vertaissuhteet ovat selvästi tukeneet opiskelijoita, sen 

ovat panneet merkille toiminnan ulkopuolisetkin.  

 

 

15.4. Johtopäätökset tutkimuskysymyksistä 

 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että aikuisten naisopiskelijoiden opinnoista selviämiselle ja 

valmistumiselle on monenlaisia haasteita. Merkittävimpänä haasteena nähtiin itsetun-

to. Kuten aiemmissa johtopäätöksissä on todettu, on vertaistukiryhmän avulla itse-

tunnon kehittäminen mahdollista ja siinä onnistuttiin tässä kehittämistyössä erinomai-

sesti. Sen sijaan kotielämän ja opintojen yhteen liittämisen, kotitehtävien teon ja jak-

samisen vaikeassa elämäntilanteessa, teemojen käsittely jäi tässä ryhmässä vähäi-

seksi. Osaltaan syynä oli se, että ryhmä itse valitsi tavoitteensa ja nämä asiat eivät 

nousseet siinä selkeästi esiin. Toisaalta ryhmässä keskusteltiin paljon mm. tehtävien 

teosta ja vaikeasta elämäntilanteesta, johon kuului myös kotielämän ja opintojen vai-
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keudet. Varmasti vertaistukiryhmä on auttanut osaltaan myös näissä tilanteissa, mut-

ta niihin tarvitaan myös toisenlaista ohjausta. 

 

Opintojen etenemisen/keskeyttämisen näkökulmasta Voima-ryhmällä oli opintoja 

edistävä vaikutus. Ryhmässä todettiinkin, että: 

” jos xxx olisi päässyt ryhmään, niin hän ei varmaan olisi keskeyttänyt.” 

Ryhmässä oli yksi henkilö, joka pohti opintojen keskeyttämistä ja muualle hakeutu-

mista. Myöhemmin hän kuitenkin oli tullut siihen päätökseen, että hän jatkaa opintoja. 

Varmaa taetta siitä, että juuri vertaistukiryhmä olisi tähän vaikuttanut, ei ole, mutta 

positiivisten lausuntojen perusteella voidaan olettaa, että myös ryhmällä on voinut 

olla vaikutuksensa tähän. Arvioihan ryhmässä puolet ryhmän vaikuttaneen opintojen 

etenemiseen paljon ja puolet, että se vaikutti jonkin verran. Eräs ryhmäläinen toi 

ryhmän jälkeen esiin sen, että hän ei ehkä olisi valmistunut ilman ryhmää. 

 

Vertaistukiryhmän mahdollisuuksista oppimisen valmiuksien kasvattajana on käsitelty 

aiemmin sekä erityispedagogisista, että sosiaalipedagogisista näkökulmista. Opin-

noissa jaksamisen näkökulmaa on myös sivuttu aiemmissa johtopäätöksissä. Ryhmä 

on arvioinnissa tuottanut enemmistö mielipiteen, jonka mukaan ryhmä on vaikuttanut 

jaksamiseen paljon. Hätkähdyttävää on ajatella, että vertaistukiryhmä saattoi olla ai-

noa kanava purkaa mieltä huolestuttavia asioita ja saada tukea niihin. Tämä tekee 

siitä merkittävän tuen saamisen mahdollisuuden ja mahdollistaa jaksamisen opin-

noissa.  
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16 POHDINTA 

 

Vertaisryhmän suunnittelu lähti liikkeelle erityispedagogisista lähtökohdasta, koska 

se oli osa erityisopetuksen kehittämisen hanketta. Vertaisuuden voimallinen aktivointi 

jäi vähäisemmäksi. Ottaen tämän huomioon onnistuttiin ryhmässä vertaisuuden akti-

voinnissa hyvin, mielenkiintoista olisi kokeilla ryhmää, jossa keskitytään voimallisesti 

juuri tähän. Toisaalta työryhmän kokemuksen mukaan ryhmät ovat erilaisia ja suun-

nittelussa ryhmän toiminnan käynnistymistä on vaikea etukäteen arvioida. Kuten täs-

sä kehittämistyössä on havainnoitu, tarvitaan erityistä pedagogista ohjausta tiettyihin 

asioihin (kuten jaksaminen ja itsetunto) enemmän kuin niitä oppilaitosten arjessa kye-

tään antamaan. Mielestäni vertaisuuden mahdollisuudet ovat mahtavat elämänhallin-

nan, opinnoissa jaksamisen ja niissä edistymisen kannalta. Vertaisuutta vahvistamal-

la voidaan myös tuottaa laajempaa tuen antamisen ja saamisen verkostoa, kuin mitä 

tämän hetken resursseilla on mahdollista antaa oppilaitoksissa. Niinpä kannatan 

lämpimästi tällaisten ryhmien perustamista ja ohjauksen antamista niiden kautta. 

 

Ohjaajalle tällaisen ryhmän ohjaaminen tuottaa monenlaisia haasteita. Ryhmän osal-

lisuus teettää paljon työtä, asiantuntemusta, ammattitaitoa ja valmiuksia pitää olla 

ryhmän haasteisiin nähden runsaasti. Ryhmässä esiin tuleviin tunnereaktioihin tulee 

varautua ja valmistautua. Mielestäni tällaista ryhmää ei voi ohjata yksin. Ohjaajia tu-

lee olla ainakin kaksi. Ryhmässä asioiden esille ottamiseen ja niiden käsittelyyn tarvi-

taan monenlaisia näkökulmia. Lisäksi ryhmän tarpeiden ja reaktioiden havainnointi 

on mahdotonta yksin, siihen tarvitaan eri näkökulmia, jotta realistinen arviointi mah-

dollistuisi. Ryhmän ohjauksessa tulee myös muistaa työntekijän työssäjaksamisen 

näkökulma, sekä mahdollisuus purkaa ryhmässä syntyneitä tilanteita ja tunteita. 

 

Yhteiskunnassa pohditaan onko koulun tehtävä hoitaa mielenterveyttä? Varsinainen 

mielenterveystyö ei varmasti olekaan koulun tehtävä, mutta tämän kaltaisella toimin-

tamallilla voidaan kuitenkin vastata ihmisten mielenterveyden kysymyksiin. Tällaiset 

ryhmät voivat olla yksi merkittävä tapa oppilaitoksissa mielenterveyden edistävälle ja 

ongelmia ennaltaehkäisevälle työlle. Ryhmän ohjaamisessa on tärkeää, että mukana 

on mielenterveyden tietämystä. Ohjauksessa voidaan käyttää mielenterveyden am-

mattilaisia, mutta tässäkin ryhmässä tuli esiin, että toiminnan pitäisi kytkeytyä arkeen. 

Tällöin oppilaitosten henkilökunnalla on paremmat mahdollisuudet kokonaisvaltaisen 
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tuen antamiseen, kuin oppilaitoksen ulkopuolisella mielenterveyden ammattilaisilla. 

Näin ollen tilanne sidonnaisuus vahvistuu ja tuen antaminen on kokonaisvaltaisem-

paa. Opintoihin liittyviin käytännön kysymyksiin voidaan vastata heti. 

 

Vertaistukiryhmässä huomattiin, että aikuisten naisten kanssa asioissa mentiin mo-

nesti aika syvälle. Tunnekuohuja syntyi välillä ja kun ollaan tekemisissä mielenter-

veyden kanssa, ei toisen reaktioita voi tietää etukäteen. Ohjaajissa heräsi ajatus, mi-

ten pitkälle tunteissa voi tällaisessa ryhmässä mennä? Ohjaajan tulee varoa, että 

ohjaus ei mene terapian puolelle. Oppilaitoksissa ei ole mahdollisuutta jälkiseuran-

taan, ei asiantuntemusta, eikä terapia kuulu oppilaitoksiin. 

 

Kokonaisuudessaan tulokset vertaistukiryhmästä olivat hyvät ja se on hyvä tapa vas-

tata henkilökohtaisen ohjauksen tarpeeseen pienryhmänä. Tällöin ohjaus on yksilölli-

sempää, mutta kuitenkin vähemmän resursseja vievää kuin yksilöohjaus. Tämän 

muotoinen pienryhmä ohjaus riittää monelle ja vertaisuuden kasvun myötä mahdollis-

taa vertaisohjaajuuden kasvun. Vertaistukiryhmä tarjoaa aikaa olla yhdessä opiskeli-

joiden kanssa ja helpottaa opiskelijoiden lähestymistä. 

 

Jatkossa olisi erittäin mielekästä kokeilla ryhmämallia erilaisille kohderyhmille. Tämän 

vertaistukimalli kokeilun myötä on syntynyt tietoa, jota voidaan hyödyntää niin aikuis-

ten ohjauksessa, kuin monien muiden ryhmien ohjauksessa. Tässä mallissa on 

yleishyödylliset, mielenterveyttä edistävät aiheet. Toisaalta kehittämistyön tuottama 

tieto siitä, että tarvetta olisi jaksamisen tukemiseen vaikeassa elämäntilanteessa, 

tarjoaa mahdollisuuden uudelle ryhmälle juuri tästä näkökulmasta, juuri niiden henki-

löiden kanssa, jotka sitä tarvitsevat. Yhdistämällä oppilashuollollinen ja pedagoginen 

tietämys, voidaan kohdentaa ryhmiä eri tilanteessa oleville opiskelijoille ja räätälöidä 

se heidän tarpeidensa mukaisesti. Tällöin voidaan huomioida opiskelijoiden tärkeiden 

uhkien ja haasteiden mukainen ohjaus ja vertaisuuden aktivointi. Joka tapauksessa 

tämän kehittämistyön tuottama tieto ja vertaistukimalli voitaisiin hyödyntää yhdeksi 

arkipäivän tuen antamismahdollisuudeksi oppilaitoksissa. Uusissa malleissa voitaisiin 

kokeilla erilaisia toiminnallisia menetelmiä nykyistä aktiivisemmin ja keskittyä vertai-

suuden aktivointiin voimallisemmin. Onhan tässäkin työssä havaittu, että vertaistuen 

mahdollisuuksia sekä mielenterveyden edistäjänä, että läpi opintojen kantavana voi-

mana ei tule väheksyä. 
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Vertaisryhmän aloituskysely 

1. Mistä sait tietää vertaisryhmän toiminnasta?: Muokkaa  

 
2. Miksi lähdit mukaan toimintaan?: Muokkaa  

 
Mitkä seikat voivat vaikuttaa sinun opinnoista selviytymisessä ja valmistumisessa? Muokkaa  

3. Selviytyminen opiskelijaryhmän kanssa (esim. ryhmän paineet, vuorovaikutus): Muokkaa   
 

1.Kyllä 

2.Ei 

4. Jos valitsit vaihtoehdon "kyllä", kerro mitkä tekijät siinä voivat vaikuttaa sinun opintoihisi: Muokkaa  

 
5. Selviytyminen työssäoppimispaikassa (esim. osaaminen, vuorovaikutus): Muokkaa   

 

1. kyllä 

2. ei 

6. Jos valitsit vaihtoehdon "kyllä", kerro mitkä tekijät siinä voivat vaikuttaa sinun opintoihisi: Muokkaa  

 
7. Selviytyminen kotitehtävien teosta (itsenäinen opiskelu): Muokkaa   

 

1. kyllä 

2. ei 

8. Jos valitsit vaihtoehdon "kyllä", kerro mitkä tekijät siinä voivat vaikuttaa sinun opintoihisi: Muokkaa  

 
9. Kotielämän ja opintojen liittäminen yhteen: Muokkaa   

 

1. kyllä 

2. ei 

10. Jos valitsit vaihtoehdon "kyllä", kerro mitkä tekijät siinä voivat vaikuttaa sinun opintoihisi: Muokkaa  

Liite 1



 
11. Taloudellinen selviäminen: Muokkaa   

 

1. kyllä 

2. ei 

12. Vaikea elämäntilanne (jaksaminen kriisitilanteissa): Muokkaa   
 

1. kyllä 

2. ei 

13. Jos valitsit vaihtoehdon "kyllä", kerro miten vaikea elämäntilanne voi vaikuttaa opintoihisi: Muokkaa  

 
14. Itsetunto ja usko itseesi: Muokkaa   

 

1. kyllä 

2. ei 

15. Jos valitsit vaihtoehdon " kyllä", kerro miten se vaikuttaa opintoihisi: Muokkaa  

 
16. Oppimistaidot: Muokkaa   

 

1. kyllä 

2. ei 

17. Jos valitsit vaihtoehdon "kyllä", kerro millaista tukea tarvitsisit opintoihisi: Muokkaa  

 
18. Terveydelliset syyt: Muokkaa   

 

1. kyllä 

2. ei 

19. Jos valitsit vaihtoehdon "kyllä", kerro mikä siinä voi vaikuttaa opintoihisi: Muokkaa  

 
20. Muu, mikä?: Muokkaa  



 
21. Mitkä tekijät vertaisryhmässä voisivat tukea sinun jaksamistasi ja opinnoista selviämistä?: Muokkaa  

 
22. Mitä odotat vertaisryhmältä?: Muokkaa  

 
23. Millaista tukea toivot ohjaajilta?: Muokkaa  

 
24. Mitä muuta haluat sanoa?: Muokkaa  
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LUKIJALLE

Tämä opas on tuotettu Jokilaaksojen kuntayhtymän erityis-
opetuksen kehittämishankkeessa. Hankkeen tavoitteena olivat 
uusien erityisopetuksen toimintamallien kehittäminen sekä opis-
kelijoiden mielenterveyteen liittyvien hankkeiden edistäminen. 
Keskeisenä ideana oli yhdistää ryhmässä mielenterveyden tuke-
minen ja pedagoginen osaaminen. Hankkeen aikana on kehitetty 
vertaistukiryhmän malli Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistossa. 
Vertaistukiryhmä on toiminut Pio:lla kevällä 2012. Ohjaajina ver-
taistukiryhmässä toimivat erityisopettaja Susanna Hjulberg sekä 
ohjaajat Helena Kinnunen ja Kirsi Träskelin. Tällöin tämä ensim-
mäinen ryhmä oli suunnattu aikuisille naisopiskelijoille. 

Tämä opas kuvaa ryhmän suunnittelun teoreettista pohjaa, ryh-
män toimintaa sekä ohjaajan roolia. Lopuksi ryhmän toimintaa 
myös arvioitiin ja siitä tehtiin johtopäätöksiä, jotka ovat luettavis-
sa oppaan lopussa, toiminnan arviointi luvussa.

Oppaan avulla voit syventää osaamistasi ryhmän ohjaajana ja 
toteuttaa vertaistukiryhmän ohjausta oppilaitoksessasi. Opas on 
yhden vertaistukiryhmän kuvaus ja sen tarkoituksena on antaa 
vinkkejä vastaavanlaisten ryhmien suunnitteluun ja toteutuk-
seen. Toivomme, että oppaasta on sinulle iloa ja hyötyä. Onnea 
mielenkiintoiseen työhön vertaistukiryhmien parissa ja iloa ja 
voimia työhösi! 

Susanna Hjulberg  Kirsi Träskelin
KM, Erityisopettaja  Yhteisöpedagogi AMK,Ohjaaja
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VERTAISTUKIRYHMÄN TEOREETTISET LÄHTÖ-
KOHDAT AMMATTIOPISTOSSA

Oppilaitosten eräänä keskeisenä tehtävänä on oppijan ainutker-
taisen persoonallisuuden kasvun ja kehittymisen monipuolinen 
tukeminen sekä yksilön hyvän elämän edellytysten luominen ja 
sopeutuminen yhteiskuntaan. Yksilön psyykkisen ja fyysisen ka-
pasiteetin kehittäminen oppilaitoksissa huomioidaan niin, että 
opiskelija pystyy mahdollisimman täyspainoisesti osallistumaan 
ja vaikuttamaan omaan ja yhteisön toimintaan. 

Erityispedagogiikan keskeinen tavoite on pyrkiä löytämään eri-
tyistukea tarvitsevan ihmisen auttamiseen soveltuvia teoreettisia 
lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytänteitä. Oppimista ei 
nähdä faktojen varastointina, vaan opiskelijan kokonaisvaltais-
ten sisäisten mallien muodostamisena, jolloin uutta opittavaa 
ainesta suhteutetaan aikaisempiin tietoihin. Tällöin opetuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa keskitytään ulkoisten tekijöiden 
sijasta opetuksen sisäisiin tekijöihin eli niihin keinoihin, joilla oh-
jataan opiskelijoiden henkistä työskentelyä. Sosiaalipedagogisen 
toiminnan lähtökohdat ovat yksilön elämänlaadun, itseohjautu-
vuuden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin parantaminen. Sosiaalipe-
dagogiikka sisältää ajatuksen hyvän elämän yhteisöllisyydestä 
ja sosiaalisesta luonteesta ja sen tavoitteena ovat tiedostamisen 
kautta auttaa ihmistä tunnistamaan niitä tekijöitä jotka liittyvät 
ihmisen toimintaan yhteisöissä. Sosiaalipedagogiikassa tavoitel-
laan mielihyvän kokemista yhteisöllisyydestä ja vuorovaikutuk-
sesta käsin. Hyvän elämän edellytyksenä on ihmisen kyky jakaa 
kokemuksensa toisten kanssa. 

Sosiaali- ja erityispedagogiikka pyrkivät hakemaan ratkaisuja ja 
toimintamalleja erilaisiin toiminnallisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. 
Tavoitteena on sosiaalisen ympäristön parantaminen niin, että jo-
kaisen olisi hyvä elää omalla yksilöllisellä tavallaan. 
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VERTAISTUKIRYHMÄN SUUNNITTELUSSA JA 
TOTEUTUKSESSA KÄYTETYT NÄKÖKULMAT

Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa on käytetty 
näkökulmana David A. Kolbin (1984) kehittämän kokemuksellisen 
oppimisen mallia sekä Jukka Lerkkasen Suomeen kehittelemää 
Cip-ohjaustarveanalyysiä ja Casve-kehää. 

Kolbin teorian mukaan oppiminen käsitetään kokemusten muut-
tumiseksi ja laajenemiseksi, tällöin oppiminen tapahtuu vuoro-
vaikutuksessa ympäristön ja itsen kanssa. Oppiminen on oppijaa 
monipuolisesti koskettava toiminnallinen prosessi, joka tukeutuu 
tunteisiin, aisteihin, kokemuksiin, elämyksiin, mielikuvitukseen ja 
mielikuviin. Kokemuksellisen oppimisen tärkeä edistäjä on tilan-
ne. Kokemukselliseksi oppimiseksi rakentuu hyvin tilanne, jossa 
toisten auttaminen ja toisilta oppiminen tukevat oppijan sosiaa-
lista kasvua ja ryhmä on vastuussa jokaisen jäsenensä oppimises-
ta. 

Itsetuntemuksen tärkeyttä korostetaan myös CIP-mallissa (Lerk-
kanen 2002), jossa ongelmaratkaisutaitojen kehittymisen perus-
tana on opiskelijan itsetuntemus ja tietoisuus omista mahdolli-
suuksista. Kokemuksellinen oppiminen ja CIP-malli tukee sekä 
persoonallista, että sosiaalista kehittymistä ja lisää yksilön itse-
tuntemusta, tietoisuutta omasta kasvusta ja opettaa oppimaan 
oppimisen taitoja. 

Näitä näkökulmia toteutetaan myös vertaistukiryhmässä, siinä 
on samat keskeiset ajatukset persoonallisen ja sosiaalisen kasvun 
tukemisesta, oppijan itsetuntemuksen lisäämisestä, käsityksestä 
oman tilanteen kehittymisen kohteista ja tietoisuudesta omaan 
kehittymiseen vaikuttavista seikoista. Kehittymistä vahvistavana 
seikkana nähdään monipuolinen sosiaalinen vuorovaikutus ryh-
män jäsenten kesken. Ryhmässä on mahdollista tarkastella aiem-
pia kokemuksia ja tietoja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä 
käsitellä ryhmän tuoman uuden tiedon valossa ja sen pohjalta 
prosessoimaan tilannetta uudelleen. Kokemuksellisen oppimisen 
malli toimii hyvin juuri itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen 
oppimiseen. Ryhmän viestintä tilanteet mahdollistavat kaikkien 
persoonan puolien käyttämisen ja toisten huomioon ottamisen.
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Toisena näkökulmana on käytetty Jukka Lerkkasen (2002) Cip-
ohjaustarve analyysin tuottaman tiedon hyödyntämistä vertais-
tukiryhmän jäsenten valinnassa sekä heidän pedagogisessa oh-
jauksessaan.

Cip ohjaustarveanalyysin ja Casve kehän mukaisesti, ajatellaan  
henkilön nykyisen tilan ja tavoitetilan eron muuttuvan ongel-
manratkaisutaitojen ja päätöksenteon kehittymisen kautta, saa-
vutetuksi, tavoitelluksi tilaksi. Ongelmanratkaisuksi määritellään 
ajattelu joka vaatii ongelman tunnistamista, syiden analysointia, 
ratkaisuvaihtoehtojen etsintää ja toimintamallien valintaa.  Siinä 
siis henkilö tietoisesti ja päämäärähakuisesti määrittelee ongel-
mansa ja alkaa toimia saavuttaakseen tavoitteensa. Päätöksen-
teon kautta hän valitsee ja sitoutuu niihin toimenpiteisiin, joilla 
hän voi edistää tavoitetilan saavuttamista. Tavoitteiden saavutta-
minen ja uusien ratkaisumallien kehittyminen ohjaa näin uuteen 
näkemykseen itsestä oppijana ja yksilönä. 
Casve- kehän mukainen informaatioprosessointi:

 

Ymmärtäminen

Toimeenpano Jäsentäminen

Arvottaminen/val-
itseminen

Synteesin teko/
kiteyttäminen tai 
lajentaminen
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VERTAISTUKIRYHMÄ

Vertaistuki tarkoittaa joko vapaamuotoisesti tai organisoidusti 
järjestäytynyttä vastavuoroista tukea ja apua. Samassa elämänti-
lanteessa olevat henkilöt jakavat kokemuksia ja oppivat yhdessä. 
Vertaistuen vaikuttavuus on aina ohjaajalle suuri mysteeri ja se 
yllättää joka kerta.  Ryhmän maailma on rikkampi ja värikkäämpi 
kuin oma sisäinen maailmamme. Ryhmän avulla voimme saada 
erilaisia tuntemuksia ja tietoja itsestämme, toisista ihmisistä ja 
vallitsevasta ympäristöstämme. Ryhmä auttaa meitä myös ilmai-
semaan itseämme ja kuuntelemaan toisiamme paremmin.

Vertaisryhmä on parhaimmillaan eheyttävä ja parantava koke-
mus. Vertaisryhmän parantavina elementteinä toimivat avoin 
keskustelu ja omien kokemusten jakaminen, eristyneisyyden tun-
temuksen ja yksinäisyyden hälventyminen, ryhmän tuki asioiden 
uudelleen hahmottumisessa, uusien puolien löytyminen itsestä, 
tuen antaminen ja vastaanottaminen, oikeus ja lupa pitää huolta 
itsestä sekä yhteinen toivo paremmasta huomisesta. 
Vertaisryhmän tehtävänä on myös tuoda sisältöä elämään, virkis-
tää, rentouttaa, olla pakopaikka, tarjota hyväksymistä, virikkeitä 
ja kannustusta.

Hyvin toimivan ryhmän ominaisuuksia:
 - luottamus
 - tukeminen
 - avoin vuorovaikutus
 - selvät ja pohditut tavoitteet
 - sisäisten ristiriitojen kohtaaminen ja läpikäyminen
 - voimavarojen (taidot, tiedot, kyvyt ja kokemus) hyödyntäminen
 - toiminnan valvominen
 - selkeät ja pohditut päätöksentekotavat
 - ilmapiiri on vapaa ja yksilöllisyyttä arvostava
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VERTAISTUKIRYHMÄN DYNAMIIKKA, ROOLIT 
JA VUOROVAIKUTUS

Ryhmän toimintaan kuuluu oleellisesti ryhmän dynamiikka. Se tar-
koittaa jatkuvaa muutosta ryhmän rakenteissa ja suhteissa, ryhmän 
voimaa, joka syntyy ryhmän jäsenten välisestä jännitteestä, tunteista 
ja kiinnostuksista. Ryhmädynamiikka muodostuu yksilön odotuksis-
ta, tavoitteista ja mieltymyksistä suhteessa ryhmän vuorovaikutuk-
seen. Ryhmädynamiikan tunnistaa siitä miten jäsenet ovat vuorovai-
kutuksessa keskenään, kenen kanssa he puhuvat ja millaisia tunteita 
he osoittavat toisiaan tai ryhmän toimintaa kohtaan. 

Toimiessamme ryhmässä olemme aina vuorovaikutuksessa muiden 
ryhmän jäsenten kanssa, tällöin muodostuu aina jonkinlainen suh-
de. Näin ollen ryhmän sisälle muodostuu erilaisia suhdejärjestelmiä, 
jotka ohjaavat ryhmän toimintaa. Näitä ovat tunne-, kommunikaa-
tio-, normi-, rooli- ja valtasuhteet. Järjestelmiä voidaan muodostaa 
virallisesti tai ne voivat muodostua epävirallisesti, kun ryhmän jä-
senet omavaltaisesti ottavat valtaa ryhmän toiminnassa. Ryhmän 
suhdejärjestelmät vaikuttavat kokoajan toisiinsa ja saavat aikaiseksi 
tunteen, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.  Ryhmän kommunikaatio-
rakenteessa toimiminen saa aikaan erilaisia rooleja. Rooleista käsin 
ryhmän jäsenet käyttävät valtaa ja vaikuttavat päätöksiin sekä saa-
vat hyväksynnän tunnetasolla. Jäsenet myös valvovat normien ja 
sääntöjen noudattamista. Kommunikaatiorakennetta puolestaan 
säätelee tunnerakenne, ryhmän jäsenet hakeutuvat toimimaan nii-
den kanssa, jolta tuntevat saavansa tukea ja hyväksyntää. Sitä voi-
daan havainnoida mm. ilmeiden, eleiden tai ilmapiirin kautta.
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VERTAISTUKIRYHMÄN VAIHEET

Jokaisella ryhmällä on elinkaari, eli ryhmän prosessi, johon ryh-
män dynamiikka vaikuttaa. 

Tutkijoiden mukaan ryhmän aikana on havaittavissa erilaisia vai-
heita, joiden kautta ryhmä etenee. Ryhmänohjaajan rooli ja teh-
tävät painottuvat eritavoin ryhmän eri vaiheissa. Lyhytkestoisissa 
ryhmissä kaikki vaiheet eivät ehdi ilmetä.

Muodostumisvaihe:
tutustuminen,	ilmapiirin	tunnustelu,	varovaisuus,	arkuus,	muodollisuus,	oman	

paikan	ja	roolin	etsiminen,	tehtävien,	toimintatavan	ja	pelisääntöjen	tunnustelu
Riippuvuus	ohjaajasta

Yhdenmukaisuusvaihe:
toimintamallit	vakiintuvat,	yhteiset	normit,	samanmielisyys	ja	yhteenkuulu-
vuus,	kiinteys	ja	yhteistyö	kehittyvät,	ristiriidat	pyritään	selvittämään	ja	niitä	
vältellään,	viestintä	avointa,	myös	eriäviä	mielipiteitä,	oma	rooli	muotoutuu,

	

joustavuus,	kompromissit,	vapautunut	ilmapiiri

Toimivan työskentelyn vaihe:
yhteistyö	tehokasta	ja	tavoitesuuntautunutta,	vapautunut,	joustava	ja	avoin	

ilmapiiri,	jokaisen	rooli	jäsentynyt,	energisyys,	yhteisvastuu,	ristiriitojen	
erimielisyyden	ja	kielteisten	tunteiden	kohtaaminen	ja	ratkaisu,	ryhmän	etu	

oman	edun	edellä

Lopettamisvaihe:
tavoitteeseen	pääsy,	haikeus,	ahdistus,	helpotus,	sosiaalisen	yhteisön	

loppuminen
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HYVÄ RYHMÄOHJAAJA

Jokainen meistä tekee työtä persoonallaan. Meillä kaikilla on omat 
vahvuudet ja heikkoudet ja niiden tunnistaminen ja tunnustaminen 
auttaa hyväksymään ne toisissakin. Ryhmän ohjaajan persoonalli-
suus ja taidot toimivat mallina muille ryhmän jäsenille.  

Ryhmäohjaajan ominaisuudet ilmenevät kaikissa hänen käytän-
nön sanoissaan ja teoissaan ja niitä ohjaaja voi oppia kehittämään. 
Vertaisryhmä ohjauksessa on joitakin ominaisuuksia, joiden taita-
minen on tärkeää. Yksi niistä on empaattinen eläytyminen toisen 
ihmisen todellisuuteen intuitiivisesti eli aistinvaraisesti. Avoimeen 
ja aitoon kohtaamiseen tarvitaan kykyä tunnistaa ja tuntea omat 
tunteensa. Ryhmäläiset huomaavat helposti, jos ohjaajan sanat ja 
tunteet ovat ristiriidassa. Avoin ryhmänohjaaja on valmis kohtaa-
maan uusia, tuntemattomia ihmisiä ja asioita. 

Ryhmän ohjaajan tulee luottaa ryhmän kykyyn ratkaista ongel-
mia. Ohjaaja voi luottaa aidosti ryhmän voimavaroihin ja kasvuun 
vasta sitten kun hän itse uskaltaa muuttua ja kasvaa. Ohjaajan 
tulee pystyä tasavertaiseen kunnioitukseen, hyväksyä vastavuo-
roisuus ja kunnioittaa yksityisyyttä. Välittömyys ja spontaanius 
ovat tärkeitä. Hyvä tilannetaju, taito havainnoida ja analysoida 
auttavat näkemään ryhmän tarpeita, dynamiikkaa ja prosessia. 
Havainnoinnin avulla ohjaaja pyrkii selvittämään mitä ryhmäs-
sä milloinkin tapahtuu ja miksi. Ryhmä hyötyy havainnoinnista 
kun ohjaaja viestii ryhmäläisille selkeästi ja käytännönläheisesti. 
Oman näkemyksen perustelu antaa heille aikaa ja tilaa pohtia ja 
käsitellä asiaa. Huumorin – ja tilannekomiikan tajun avulla ohjaaja 
voi pelastaa monta kiusallista tilannetta ja laukaista jännitteitä. 
Arkisuudella, realistisuudella ja käytännönläheisyydellä ohjaaja 
voi tuoda toivoa ilman turhia lupauksia.
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Ohjaaja

Ryhmäläiset

Ryhmänohjaajan tärkeimmät tehtävät:
	 -	antaa	aikaa	tavoitteille	ja	tutustumiseen
	 -	herättää	luottamuksen	ja	turvallisuuden	tunteen
	 -	havainnoi	ja	hyväksyy	tunteita
	 -	mahdollistaa	tilan	ryhmän	sisäisille	prosesseille
	 -	toimii	“kapellimestarina”
	 -	ennakoi	ja	käsittelee	pulmatilanteita
	 -	suunnittelee	ja	ohjaa	ryhmäharjoituksia
	 -	hyväksyy	epävarmuuden	itsessään
	 -	toimii	ryhmän	säiliönä	eli	vastaanottaa,	käsittelee		
	 ja	palauttaa	tiedon	jäsennellysti	ryhmälleen

RYHMÄNOHJAAJAN TEHTÄVÄT

Hyväksi ryhmän ohjaajaksi ei voi opettaa, siihen kasvaa. Ainoa 
todellinen oppi on ryhmän ohjaaminen. Jokainen ryhmä on 
ainutlaatuinen ja kasvattaa ryhmänohjaajaa omalla tavallaan. 
Ohjaajan roolit muuttuvat ja painottuvat eri tavoin ryhmän eri 
vaiheissa. Käytännön ohjaustyössä oppii parhaiten milloin on 
tartuttava tiukasti ohjaksiin ja milloin niitä voi löysätä. 

Ryhmän aloitusvaiheessa ohjaajan oma innostus ja motivaatio 
ovat yleensä voimakkaampia kuin ryhmäläisillä. Ajan mittaan 
ryhmäläisten osuus ja osallistuminen ryhmän prosessiin voimis-
tuu ja tällöin ohjaaja voi vähentää omaa panostaan. Ohjaajan 
tehtävä on pitää huoli siitä, että vastuu yhteistoiminnasta ja sen 
tavoitteista jakautuu tasaisesti mahdollisimman monen osallis-
tujan kesken.

Ohjaajan rooli ryhmän eri vaiheissa:
Ryhmän aloitusvaihe   Ryhmän päätösvaihe
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VERTAISTUKIRYHMÄN TOIMINNAN KUVAUS

Seuraavilla sivuilla olemme kuvanneet vertaistukiryhmän toimin-
taa Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistossa kevään 2012 aikana. 
Ryhmä toimi pienryhmänä ja ryhmän 6 opiskelijajäsentä olivat ai-
kuisopiskeljoita ja naisia. Ryhmä kokoontui 10 kertaa ja kokoontu-
misen kesto oli 2 tuntia. Kaksi viimeistä kokoontumista pidettiin 
yhdelläkertaa yhteisen retken muodossa. Ryhmän kokoontumis-
paikan valintaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Vertaisryhmässä 
turvallisen ympäristön luominen on erittäin tärkeää, tilan tulisi 
olla rauhallinen ja ulkoiset häiriötekijät mahdollisimman vähissä. 
On hyvä, että tila on jokaisella tapaamiskerralla sama, sillä uuteen 
tilaan tottuminen vie osan huomiosta ja vaikuttaa työskentelyyn. 
Tilan tulee olla riittävän väljä, jotta toiminnalliset harjoitteet mah-
dollistuvat, mutta tarpeeksi pieni, jotta ryhmän vuorovaikutus, 
tiiviys, dialogisuus ja fyysisen läheisyyden oppiminen mahdollis-
tuu. 

Toiminnan kuvaus aloitetaan ryhmän yhdessä tuottamien tavoit-
teen ja yhteisten pelisääntöjen kuvauksella. Sen jälkeen jokaises-
ta kokoontumiskerrasta on erillinen kuvaus. Siina kuvataan sekä 
toiminta lyhyesti että toimintaan liittyvä pedagoginen ohjaus, 
tehtävät ja harjoitteet erillisinä liitteinä. Kuvaus sisältää tavoitteet 
jokaisen toiminnankuvauksen ohessa. Lopuksi on kirjattu havain-
noidut ohjaajan haasteet ryhmän eri vaiheissa.

Ryhmän toiminnan kuvauksen lopusta löydät teosluettelon, jon-
ka avulla voit valita omalle ryhmällesi sopivat harjoitteet.
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VERTAISTUKIRYHMÄN TAVOITTEET

Itsetunnon 
paraneminen

Voimavarojen 
lisääntyminen

Unelmien, tavoit-
teiden ja toiveiden 
pohdinta

Arjenhallinnan 
lisääntyminen

Stressinhallinnan 
paraneminen

Rentoutuminen

Jännittämisen 
lieventyminen



VERTAISTUKIRYHMÄN HUONEENTAULU

OSALLISTUMINEN JA VAITIOLO
Osallistuminen ryhmään on vapaaehtoista. Ryhmäläisten motivaatio 
ja kiinnostus ovat keskeistä osallistumisessa. Ryhmän jäsen voi itse 
päättää minkä verran haluaa kertoa itsestään ja muistaa myös omat 
voimavaransa. Ryhmäläisten tulee muistaa yksityisyys ja vaitiololu-
paus.

VASTUUNOTTO, SITOUTUMINEN JA MOTIVAATIO
Ryhmässä jokainen on vastuussa omasta toiminnastaan, mutta 
huomioi toiset ryhmäläiset. Jokaiselle annetaan osallistumismah-
dollisuus ja kunnioitetaan tasavertaisuutta. Jokainen ryhmän jäsen 
kantaa vastuuta omasta sitoutumisestaan sekä ryhmän sääntöjen 
noudattamisesta.  Jokainen vastaa omasta aktiivisuudesta ja moti-
vaatiostaan.

VUOROVAIKUTUS RYHMÄSSÄ
Kaikki ryhmään osallistuvat ovat tasa-arvoisia. Jokaista ryhmän 
jäsentä ja hänen mielipidettään kunnioitetaan. Jokaista kohdellaan 
samanarvoisesti ja erilaisuus otetaan vastaan suvaitsevaisesti. Vuor-
ovaikutuksessa ovat tärkeät, kuuntelu, aktiivinen keskustelu ja kan-
nustus. Palaute annetaan rakentavasti ja tukevasti.

RYHMÄN TUKI JA KANNUSTUS
Ryhmässä jokainen jäsen huomioidaan yksilöinä tasa-arvoisesti ja 
erilaisuutta arvostetaan. Jokaisen kyvyt, taidot, tiedot ja kokemukset 
huomioidaan ryhmässä. Vertaisryhmässä toteutetaan vastavuoroisu-
uden periaatetta; kun ryhmälle antaa niin siltä myös saa.  Ryhmässä 
muistetaan kiittää ja kannustetaan toisia. Kaikki toiminta lähtee kun-
nioituksesta ja luottamuksesta.
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RYHMÄN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Toiminnan	esittely	ja	tarkoitus
Kokoontumisajankohdat	ja	kesto
Poissaoloista	sopiminen
Ryhmän	tavoitteet	ja	sisällöt	harjoite,	liite	1.

TUTUSTUMINEN
Ohjaajien	esittely
Ryhmän	jäsenten	esittely:	harjoitus	”ylös,	alas”,	liite	1.

1. TAPAAMISKERTA

TOIMINNAN TAVOITE: 
Tutustuminen,	kiinnittyminen	
ryhmään,	vuorovaikutuksen	virit-
täminen,	vertaisuuden	korostaminen

TOIMINNAN TAVOITE: 
Ryhmän	tavoitteen	luominen,	vuorov-
aikutuksen	virittäminen,	sitoutuminen	
ryhmään,	osallisuus,	ryhmäytyminen

YHTEISET PELISÄÄNNÖT JA RYHMÄN NIMEÄMINEN
Harjoite,	liite	2
Ryhmän	nimeäminen

LOPPUKESKUSTELU

TOIMINNAN TAVOITE: 
Ryhmän	turvallisuus,	normien	luom-
inen,	vuorovaikutuksen	virittäminen,	
osallisuus,	ryhmäytyminen	

TOIMINNAN TAVOITE: 
Ryhmän	arviointi,	tunnetilan,	il-
mapiirin	ja	sitoutumisen	kartoitus.	
Älyllinen	aktivointi

Ohjaajan tehtävät:
Ryhmän	hallinta,	riippuvuus	ohjaajasta,	avoimen,	turvallisen	ja	innostavan	ilmapiirin	luominen,	
myönteisen	ensivaikutelman	antaminen,	vuorovaikutukseen	ja	osallistumiseen	kannustaminen,	alku-
ahdistuksen	ja	-jännityksen	lieventäminen

Pedagogiset tavoitteet:
Keskustelu	tavoitteista	(=orientaatioperusta)	ja	motivointi.	1.	Orientointi;	ennakkokuvan	muodos-
taminen	eli	orientaatioperusta	sisällöstä.	2.	Motivointi:	Mielenkiinnon	herättäminen	ja	suuntaaminen	
uuteen	asiaan.
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2. TAPAAMISKERTA

Ohjaajan tehtävät: 
Ryhmän	hallinta,	riippuvuus	ohjaajasta,	avoimen,	turvallisen	ja	innostavan	ilmapiirin	luominen,	myön-
teisen	ensivaikutelman	antaminen,	vuorovaikutukseen	ja	osallisuuteen	kannustaminen,	alku	ahdistuk-
sen	ja	jännityksen	lieventäminen

Pedagogiset tavoitteet: 
Motivointi;	tietoisen	sisällöllisen	mielenkiinnon	herättäminen

TUTUSTUMINEN
Esittely	Vahvuus-	korttien	avulla

TOIMINNAN TAVOITE: 
Tutustuminen,	kiinnittyminen	ryhmään,	
vuorovaikutuksen	virittäminen,	vertaisuus

RYHMÄN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Toiminnan	esittely	ja	tarkoitus
Kokoontumisajankohdat	ja	kesto
Poissaoloista	sopiminen
Tavoitteet	ja	sisällöt:	harjoitus,	liite	1.

TOIMINNAN TAVOITE: 
Ryhmän	tavoitteen	luominen,	
sitoutuminen	ryhmään,	ryhmän	
turvallisuus	ja	luottamus,	normien	
luominen,	ryhmäytyminen	

ITSETUNTO,	liite	4.
Itsetunnon	perusta
Hyvä	itsetunto
Turvallisuuden	tunne
Itsensä	tiedostaminen
Yhteenkuuluvuuden	tunne
Tehtävä-	ja	tavoitetietoisuus
Pätevyyden	kokeminen
Itsetunnon	ulottuvuudet
Hankittu	itsetunto

TOIMINNAN TAVOITE: 
Orientointi	ryhmään	ja	sen	sisältöihin	
sekä	tavoitteiden	ja	orientaatioperus-
tan	muodostaminen/vahvistaminen

LOPPUKESKUSTELU
TOIMINNAN TAVOITE: 
Ryhmän	arviointi,	tunnetilan,	il-
mapiiriin	ja	sitoutumisen	kartoitus
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KUULEMISKIERROS
Miltä	tuntuu	tulla	ryhmään?
Mitä	kuuluu?

”TUNNE  ITSESI”
Musiikkimaalaus	itsetuntemuksesta,	liite	6.

3. TAPAAMISKERTA

TOIMINNAN TAVOITE: 
Puheeksi	ottaminen,	keskustelun	
syventäminen,	tunnetilan	kartoitus

PERSOONALLISUUS JA MINUUS,	liite	5.
Persoonallisuus
Minäkuva
Minä	kuvan	osa-alueet
Itseluottamus

LOPPUKESKUSTELU 
”Vahvuus”-korttien	avulla

Ohjaajan tehtävät:
Ryhmän	toiminnan	ohjaus,	keskustelun	ohjaus,	kannustus	ja	rohkaisu	vuorovaikutukseen	ja	tunteiden	
ilmaisuun,	motivointi,	ryhmädynamiikan	ja	ilmapiirin	havainnointi,	puolueettomuus,	neutraalius,	
vuorovaikutuksen	tasa-puolisuus	ja	osallisuuden	huomioiminen,	positiivinen	palaute.

Pedagogiset tavoitteet:
 Uuden	tiedon	välittäminen	ja	orientaatioperustan	täydentäminen	yksityiskohdilla	ja	lisätiedolla;	käyt-
tämällä	erilaisia	opetusmuotoja;	tiedon	jäsentäminen	ja	tulkinta

TOIMINNAN TAVOITE:
Tietorakenteiden	ja	periaatteiden	opettamin-
en;	opiskelijoiden	pitkäkestoiseen	oppimis-
een	tähtäävää	henkistä	työskentelyä

TOIMINNAN TAVOITE:
Havainnollistaminen;	asian	valottaminen	
eri	näkökulmista,	esim.	esimerkkien	
käyttö,	tapausesimerkit	sekä	täsmentävät	
keskustelut	ja	tehtävät

TOIMINNAN TAVOITE: 
Ryhmän	arviointi,	tunnetilan,	ilmapiiriin	ja	
sitoutumisen	kartoitus
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KUULEMISKIERROS
”Vahvuuskorttien”	avulla
Miltä	tuntuu	tulla	ryhmään?	
Mitä	kuuluu?

4. TAPAAMISKERTA

TOIMINNAN TAVOITE:
	Puheeksi	ottaminen,	keskustelun	
syventäminen,	tunnetilan	ja	ryhmä-
dynamiikan	kartoitus

TOIMINNAN TAVOITE: 
Sisäistäminen;	aikaisemman	ajatte-
lu-	ja	toimintamallin	muokkaaminen	
sekä	tulkinta.

TOIVEET JA UNELMAT
”Elämäsi	aarteita”	kollaasi,	liite	3.

RENTOUTUMINEN
Lyhyt	rentoutuminen	istualtaan	6	min.	

TOIMINNAN TAVOITE: 
Toiminnallinen	aktivointi	(toiminta,	
harjoittelu)

Ohjaajan tehtävät:
Ryhmän	toiminnan	ohjaus,	keskustelun	ohjaus,	kannustus	ja	rohkaisu	vuorovaikutukseen	ja	tunteiden	
ilmaisuun,	motivointi,	ryhmädynamiikan	ja	ilmapiirin	havainnointi,	puolueettomuus,	neutraalius,	vuoro-
vaikutuksen	tasa-puolisuus	ja	osallisuuden	huomioiminen,	positiivinen	palaute

Pedagogiset tavoitteet:
Opitun	kertaaminen;	paneutuminen	opitun	asian	keskeisimpiin	kohtiin	ennen	uuteen	asiaan	siirtymistä.
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KUULEMISKIERROS
Mitä	kuuluu?
Miltä	tuntuu	tulla	ryhmään?

5. TAPAAMISKERTA

TARPEET
Perustarpeet
20	vinkkiä	omien	tarpeiden	tunnistamiseen,	liite	7.
20	vinkkiä	itsen	arvostamisen	ja	itseluottamuksen	
vahvistamiseen,	liite	7.
Vinkkejä	arjen	helpottamiseen,	liite	8.

RENTOUTUMINEN
Rentoutus	10	min.

Ohjaajan tehtävät:
Ryhmän	rohkaisu	ja	toiminnan	aktivointi,	yhteishengen	ja	rentoutumisen	vahvistaminen,	aitous,	huu-
mori,	ryhmädynamiikan	ja	ilmapiirin	havainnointi

Pedagogiset tavoitteet:
Systematisointi;	opitun	asian	selventävä	jäsentely	esim.	kysymyksiä	esittämällä	ja	uutta	asiaa	pohti-
malla;	asioiden	keskinäisten	yhteyksien	ja	suhteiden	tiedostaminen

TOIMINNAN TAVOITE: 
Ryhmän	rentouden	lisääminen.	
Toiminnallinen	aktivointi	(harjoittelu)

TOIMINNAN TAVOITE: 
Tiedon	jäsentely,	esim.	oleellisten	seik-
kojen	erottaminen,	epäselvien	kohtien	
tunnustaminen

TOIMINNAN TAVOITE:
Kuulluksi	tuleminen,	vertaistuen	
aktivointi	ja	jakaminen,	tunnetilan	ja	
ryhmädynamiikan	kartoitus
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KUULEMISKIERROS
Mitä	kuuluu?
Miltä	tuntuu	tulla	ryhmään?

6. TAPAAMISKERTA

TOIMINNAN TAVOITE: 
Kuulluksi	tuleminen,	vertaistuen	
aktivointi	ja	jakaminen,	tunnetilan	ja	
ryhmädynamiikan	kartoitus

TOIMINNAN TAVOITE: 
Ryhmän	aktivointi,	vuorovaiku-
tuksen	lisääminen,	vertaisuuden	
jakaminen…

VOIMAVARAT,		liite	8.
Voimavarat	ja	jaksaminen
Ahdistuksen	tietoiset	hallintakeinot
Selviytyminen
Selviytymisen	6	kanavaa
Tunne	reaktiosi
Elämänhallinta

RYHMÄN TUKI JA POSITIIVINEN PALAUTE
”Selkälaput”	harjoite,	liite	1.

RENTOUTUMINEN
Rentoutus	makuultaan	18	min.

TOIMINNAN TAVOITE: 
Tiedon	kehittäminen	taidoksi	tai	
suoritusvalmiudeksi.

TOIMINNAN TAVOITE: 
Ryhmän	rentoutuminen.	Toimin-
nallinen	aktivointi	(harjoittelu).

Ohjaajan tehtävät:
Ryhmän	rohkaisu	ja	toiminnan	aktivointi,	yhteishengen	ja	rentoutumisen	vahvistaminen,	aitous,	huu-
mori,	ryhmädynamiikan	ja	ilmapiirin	havainnointi

Pedagogiset tavoitteet:
Harjoitteleminen:	tiedon	muuttaminen	taidoksi	tai	suoritusvalmiudeksi	mallin	mukaan	tai	yhdessä	
muiden	kanssa
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KUULEMISKIERROS
Mitä	kuuluu?

7. TAPAAMISKERTA

TOIMINNAN TAVOITE: 
Kuulluksi	tuleminen,	vertaistuki,	tunteiden	
ilmaisu	ja	jakaminen,	yhteisen	jakamisen	
ja	oppimisen	mahdollistuminen

TOIMINNAN TAVOITE: 
Dialogisuus		ja	sisäistäminen;	aikaisemman	
ajattelu-	ja	toimintamallin	muokkaaminen	
keskustelun	avulla

STRESSI JA JÄNNITYS,	liite	9.
Haitallisen	stressin	oireita
Stressin	hallintakeinoja
Stressi	testit
Jännitys
Jännityksen	oireita
Mikä	auttaa?
Vinkkejä	rentoutumiseen

Ohjaajan tehtävät:
Ryhmän	jäsenten	keskustelun	ja	pohtimisen	ohjaaminen,	rohkaisu	tunteiden	ilmaisuun	ja	jakamiseen,	
kannustaminen	kehittymiseen	ja	uusien	puolien	löytämiseen,	ajan	antaminen	ryhmän	toiminnalle	ja	
oppimisen	mahdollistaminen,	avoimuuden	ja	keskinäisen	solidaarisuuden	edistäminen,	dialogisuus

Pedagogiset tavoitteet:
Soveltaminen;	uusien	tehtävien	ratkaiseminen	opitun	avulla
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KUULEMISKIERROS
Miltä	tuntuu?
Mitä	kuuluu?

8. TAPAAMISKERTA

TOIMINNAN TAVOITE: 
Kuulluksi	tuleminen,	vertaistuki,	tuntei-
den	ilmaisu	ja	jakaminen,	yhteisen	jaka-
misen	ja	oppimisen	mahdollistuminen

TOIMINNAN TAVOITE: 
Opitun	soveltaminen	todellisuuteen,	
sen	muuttaminen	ja	käsittely	sekä	
uuden	toimintatavan	omaksuminen

RENTOUTUMINEN
Pitkä	rentoutus	27	min.
Miten	rentoudun?	Mikä	rentoutumistapa	minulle	
sopii?

RETKEN SUUNNITTELU TOIMINNAN TAVOITE: 
Älyllinen	aktivointi	(ymmärrys,	ajattelu)

Ohjaajan tehtävät:
Ryhmän	jäsenten	keskustelun	ja	pohtimisen	ohjaaminen,	rohkaisu	tunteiden	ilmaisuun	ja	jakamis-
een,	kannustaminen	kehittymiseen	ja	uusien	puolien	löytämiseen,	ajan	antaminen	ryhmän	toimin-
nalle	ja	oppimisen	mahdollistaminen,	avoimuuden	ja	keskinäisen	solidaarisuuden	edistäminen,	
dialogisuus,	ryhmän	valmistelu	päättymiseen

Pedagogiset tavoitteet:
Kontrolli;	opitun	asian	ja	sen	pohjalta	muodostetun	uuden	ajattelu-	ja	toimintamallin	käyttökel-
poisuuden	arviointi
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RYHMÄN YHTEINEN RETKI

9. JA 10. TAPAAMISKERTA

TOIMINNAN TAVOITE: 
Oman	ajattelun	arviointi.

VOIMAVARAT JA ARJENHALLINTA
fyysinen	kunto
ravinto
elämäntavat
nukkuminen
riittävä	liikunta
tunne-	elämän	ja	mielen	tasapainon	hoitaminen
ihmissuhteiden	vaaliminen

AJANKÄYTTÖ
elämänleipä	harjoite	

RYHMÄN TOIMINNAN ARVIOINTI JA RYHMÄN 
LOPETUS
”mitä	otan-mitä	jätän”	harjoite
sanallinen	palaute
”mitä	jään	kaipaamaan”	harjoite

TOIMINNAN TAVOITE: 
Oman	toiminnan	arviointi	ja	uusien	tehtävien	
ratkaiseminen	opitun	tiedon	avulla

TOIMINNAN TAVOITE: 
Yhteisen	toiminnan	arviointi;	uuden	
toimintamallin	toimivuuden	ja	
yhdessä	opitun	kriittinen	tarkastelu

TOIMINNAN TAVOITE: 
Arviointi	ja	päätös

Ohjaajan tehtävät: 
Ryhmän	valmistelu	ja	ajan	antaminen	päättymiseen,	rohkaisu	tunteiden	ilmaisuun	ja	jakamiseen,	ryhmän	
päättäminen,	kannustus	yhteyden	säilymiseen	ja	arvioinnin	ohjaus.	

Pedagogiset tavoitteet:
Kontrolli;	opitun	asian	ja	sen	pohjalta	muodostetun	uuden	ajattelu-	ja	toimintamallin	käyttökelpoisuuden	
arviointi	sekä	oman	oppimisen	arviointi.	Toiminnan	kehittäminen.
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TOIMINNAN ARVIOINTI

Vertaistukiryhmässä laadittuja tavoitteita olivat voimavarojen 
lisääntyminen, stressin hallinnan paraneminen, itsetunnon 
paraneminen, arjenhallinnan lisääntyminen, unelmien, toivei-
den ja tavoitteiden selkeytyminen ja jännittämisen lieventy-
minen ja rentoutuminen. Seuraavasta kaaviosta selviää ryh-
mäläisten arvio näiden asioiden toteutumisesta.

Arvioitaessa mielenterveyden edistämisen mahdollisuuksia ver-
taistukiryhmässä, koettiin onnistumisia mm. itsetunnon parane-
misessa, voimavarojen lisääntymisessä ja sosiaalisten tekijöiden 
aktivoinnissa. Voimavarojen koettiin lisääntyneen ryhmän aika-
na ja itsetunnon paranemisesta annettiin runsaasti positiivista 
palautetta. Sosiaalistentekijöiden aktivoinnissa onnistuttiin ry-
hmässä hyvin. Arvioinnissa annettiin positiivista palautetta ryh-
män kannustavasta ilmapiiristä, kannustuksesta, luottamukses-
ta ja ryhmäläisten asioista välittämisestä. Sosiaalisten tekijöiden 
aktivointi on näkynyt jaksamisen ja mielenterveyden edistävänä 
tekijänä ryhmän jälkeenkin. Arvioinnin perusteella voidaan to-
deta, että vertaistukiryhmän avulla on onnistuttu mielentervey-
den edistämisen työssä. Vertaistukiryhmä voi olla yksi tapa op-
pilaitoksissa edistää mielenterveyttä.

Arvioitaessa erityispedagogiikan ja kokemuksellisen oppi-
misen näkökulman toteutumista vertaistukiryhmässä, korostui 
havainnointi omasta ja toisen tilanteesta, sen suhteuttaminen 
omaan tilanteeseen ja kokemusmaailmaan sekä laajemman 
ajatusmaailman saavuttaminen. Vertaisryhmä korosti sosiaali-
sia vuorovaikutussuhteita ja asennetta yhteiseen tavoitteeseen 
pääsemisessä. Arvioinnissa Cip-mallin koettiin olevan hyvä 
työkalu opiskelijoiden lähestymiseen ja ryhmän kokoamiseen. 
Lerkkasen mallilla on hyvät lähtökohdat pedagogisen vertaist-
ukiryhmän sisältönä ja pedagogisena pohjana. 
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Voidaankin sanoa, että vertaistukiryhmällä on mahdollisu-
utensa erityispedagogisen ohjauksen kanavana. Erityisen 
merkittävänä tässä kehittämistyössä esiintyi itsetunnon ke-
hittyminen, oman itsensä ja erityisyytensä tunnistaminen 
ryhmässä. Myös aikuiset opiskelijat tarvitsevat hyväksyviä 
ja kannustavia yhteisöjä, joissa he tulevat hyväksytyksi sell-
aisena kuin olevat. Sen tuntemuksen edistävät vaikutukset 
näkyvät opintojen edistymisessä ja oppimisen valmiuksien 
lisääntymisessä monella muotoa.

Sosiaalipedagogisista näkökulmista katsottuna vertaistukir-
yhmä onnistui hyvin erityisesti ryhmän dynamiikassa ja ry-
hmäsuhteiden luomisessa. Ryhmään pystyttiin luomaan ja-
kamisen, tukemisen ja yhteishengen ilmapiiri, joka kannusti 
vertaisuuden kehitystä. Ohjaajien mukaan ryhmässä tulleita 
tunnepurkauksia onnistuttiin ohjaamaan hyvin ja henkilöko-
htaisen ohjauksen tarpeeseen vastattiin. Erityisen hyvin koet-
tiin onnistuneen ryhmän vertaisuuden ohjauksessa siihen 
suuntaan, että ryhmän jäsenet tukivat omaehtoisesti toinen 
toistaan. Merkittäväksi tulokseksi tässä kehittämistyössä 
on noussut vertaisuuden kehittyminen ja opiskelijan oman 
tukiverkoston kehittyminen niin, että se näyttää kantavan 
heitä jatkossa.

Jatkossa olisi mielekästä kokeilla ryhmämallia erilaisille ko-
hderyhmille. Tämän vertaistukiryhmän kokeilun myötä on 
syntynyt tietoa, jota voidaan hyödyntää monien muiden 
ryhmien ohjauksessa. Tässä mallissa ovat yleishyödylliset, 
mielenterveyttä edistävät aiheet. Toisaalta kehittämistyön 
tuottama tieto siitä, että tarvetta olisi jaksamisen tukemis-
een vaikeassa elämäntilanteessa, tarjoaa mahdollisuuden 
uudelle ryhmälle juuri tästä näkökulmasta. Yhdistämällä op-
pilashuollollinen ja pedagoginen tietämys, voidaan kohden-
taa ryhmiä eri tilanteessa oleville opiskelijoille ja räätälöidä 
se heidän tarpeidensa mukaisesti. Tällöin voidaan huomio-
ida opiskelijoiden oppimisen haasteiden mukainen ohjaus ja 
vertaisuuden aktivointi. Tämän kehittämistyön tuottama tie-
to ja vertaistukimalli voitaisiin hyödyntää yhdeksi arkipäivän 
tuen antamismahdollisuudeksi oppilaitoksissa. Uusissa mal-
leissa voitaisiin kokeilla erilaisia toiminnallisia menetelmiä 
nykyistä aktiivisemmin ja keskittyä vertaisuuden aktivointiin 
voimallisemmin.
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Liite 1

VERTAISTUKIRYHMÄN	TUTUSTUMISHARJOITE

YLÖS-ALAS-TUTUSTUMINEN:

Istutaan	ringissä,	niin,	että	kaikilla	on	katsekon-
takti	toisiinsa.
Ohjaaja	aloittaa	kertomalla	itsestään.	Aina	kun
kerrottu	asia	koskee	myös	jotain	muuta	ryhmä-
läistä,	nostaa	hän	käden	ylös.	Näin	huomataan	
vertaiset	asiat	ryhmässä.
Näin	käydään	koko	ryhmä	läpi.

VERTAISTUKIRYHMÄN	POSITIIVISEN	PALAUTTEEN
JA	VASTAANOTTAMISEN	HARJOITE

”SELKÄLAPUT”:

Jokaisen	ryhmäläisen	selkään	teipataan	A4-	
kokoinen	paperi.	Jokaiselle	jaetaan	kynä.	Jokainen	
käy	kirjoittamassa	toisten	selkälappuihin	positiivi-
sia	asioita	hänestä.
Laput	otetaan	pois	ja	jokainen	lukee	mitä	hänestä	
on	kirjoitettu	ja	millaisia	ajatuksia		ja	tunteita	se	
herättää.

VERTAISTUKIRYHMÄN	TAVOITTEIDEN	JA	SISÄLTÖJEN	LAATIMISEN	HARJOITE:
Tehtävän	alustus	kysymys:
”MILLAISIA		AIHEITA	HALUAISIT	TÄSSÄ	RYHMÄSSÄ	KÄSITELTÄVÄN,	JOTTA	OLISIT	TYYTYVÄINEN	RYHMÄN
	LOPUTTUA?”

•	 Post	it	laput	seuraavilla	teksteillä	valittavaksi,	sekä	tyhjiä	lappuja,	johon	voi	kirjoittaa	omia	
	 aihevalintoja

o	 itsetunto
o	 elämän	arvot
o	 perhe,	harrastukset,	opiskelu
o	 omat	voimavarat
o	 stressin	hallinta
o	 tunteet
o	 talous
o	 tavoitteet	ja	toiveet	elämässä
o	 arjen	hallinta
o	 motivaatio	
o	 jännittäminen
o	 pelko
o	 rentoutuminen
o	 tarpeiden	tunnistaminen
o	 unelmat

•	 Valitse	viisi	sinulle	tärkeintä	aihetta	
Keskustelua	aiheesta	ja	lopullinen	aiheiden	valinta
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Liite 3

VERTAISTUKIRYHMÄN	TUTUSTUMISHARJOITE
Tavoitteena	on	laittaa	siemeniä	itämään	jollekin	uudelle	ja	mielenkiintoiselle	omassa	elämässä.

ELÄMÄNI	AARTEITA	-	KOLLAASIN	RAKENTAMINEN

•	 Tämän	hetken	tärkeitä	asioita
•	 Taitoja	ja	hyviä	asioita,	joita	minussa	jo	on
•	 Taitoja/	asioita,	joissa	aion		tulevaisuudessa	

kehittyä
•	 Pieni	unelma,	jonka	voisin	helposti	toteuttaa

KOONTI
•	 Asetutaan	piiriin	ja	esitellään	valmiit	(tai	

lähes	valmiit)	kollaasit	ryhmälle	vuorotel-
len	

•	 Jos	aikaa	on	vähän,		voidaan	esitellä	vain	
parille

•	 Kunkin	esittelyn	jälkeen	ryhmä	saa	tehdä	
muutamia	kysymyksiä

•	 Myös	ohjaaja	voi	kysellä,	esim.	seuraavia	
asioita:

	 -	Miltä	kollaasin	teko	tuntui?
	 -	Miksi	tavoitteiden,	toiveiden	ja	unel-	 	
mien	tunteminen	ovat	tärkeitä	asioita?
	 -	Mitä	hyötyä	niistä	on?
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Liite 4

ITSETUNTO
Itsetunto	on	tunnetta,	että	olen	hyvä.	Se	on	
itsensä	arvostamista,	oman	elämän	näkemistä	
arvokkaana	ja	ainutlaatuisena,	kykyä	arvostaa	
muita	ihmisiä,	itsenäisyyttä	oman	elämän	ratkai-
suissa,	riippumattomuutta 	muiden	mielipiteistä	
sekä	epäonnistumisten	ja	pettymysten	sietämistä.

(Keltikangas-Järvinen	1994)	

HYVÄ	ITSETUNTO	(Borba	1989)		
•	 Turvallisuuden	tunnetta

	 -	on	hyvä	olo,	luottamus	muihin	ihmisiin
•	 Itsensä	tiedostamista

	 -	tuntee	omat	ominaisuutensa,	roolinsa
•	 Yhteenkuuluvuuden	tunnetta	johonkin	ryh-

mään	tai	yhteisöön
		 -	jolta	saa	hyväksyntää

•	 Tehtävä-	ja	tavoitetietoisuutta
	 -	ottaa	vastuuta,	ratkaisee	ongelmia,	aset		
	 taa	itselleen	realistisia	tavoitteita

•	 Pätevyyden	tunnetta	ja	onnistumisen	koke-
muksia

	 -	pitää	itseään	taitavana	ja	arvotettuna,		 	
	 uskaltaa	ottaa	riskejä	ja	sietää	pettymyksiä

ITSETUNNON	PERUSTA		
•	 Perityt	ominaisuudet;	älykkyys,	kyvyt
•	 Tunne	omasta	rakastettavuudesta	syntyy	hyvän	

varhaisen	vuorovaikutuksen	ja	hoivan	tuloksena
•	 Tunne	omasta	ainutlaatuisuudesta	ja	arvosta	

(syntyy	lapsuuden	tärkeiden	ihmisten	avulla)
•	 Tunne	oman	elämän	kontrollista
•	 Omat	onnistumiset,	taidot,	hyvin	työstetyt	

pettymykset,	jotka	näkyvät	hankittuna	itse-
tuntona

TURVALLISUUDEN	TUNNE	
•	 Itsetunnon	tärkein	alue,	koska	se	on	edellytys	

muiden	osa-alueiden	tasapainoiselle	kehit-
ykselle

•	 Se	ilmenee	hyvänä	olona,	myönteisenä	suhtau-
tumisena	muutoksiin

•	 Turvallisuus	koostuu:
	 -	fyysisestä	ja	emotionaalisesta	turvallisu	 	
	 uden	tunteesta	
	 -	myönteisestä	ilmapiiristä		
	 -	kyvystä	luottaa	toisiin	
	 -	kyvystä	ennakoida	tapahtumien	seu-
	 rauksia	kokemuksen	perusteella
	 -	kyvystä	ymmärtää	omat	rajansa	sekä		 	
	 ympäristön	asettamat	säännöt

ITSENSÄ	TIEDOSTAMINEN
•	 Itsensä	tiedostaminen	on	tarkkaa	ja	realistista	

käsitystä	itsestä	ja	siihen		kuuluvat	näkemys	
omista	rooleista,	tuntomerkeistä	ja	fyysisistä	
ominaisuuksista

•	 Itsensä	tiedostamisessa	voi	kehittyä		opettele-
malla:

1.	 arvioimaan	itseään	realistisesti
2.	 tiedostamaan,	mikä	vaikuttaa	omaan	

toimintaan
3.	 ilmaisemaan	omat	tunteet	ja	asenteet.

YHTEENKUULUVUUDEN	TUNNE
•	 on	ryhmään	kuulumisen	ja	hyväksynnän	tun-

netta	varsinkin	sellaisissa	ihmissuhteissa,	jotka	
koetaan	tärkeiksi

•	 on	tunnetta	siitä,	että	muut	kunnioittavat	ja	
arvostavat	itseä	sekä	tunnetta	siitä,	että	kaikki	
ovat	tasa-arvoisia	ryhmän	jäseniä	

•	 edellyttää	myös	sosiaalisten	taitojen	hallintaa,	
toisten	ominaisuuksien	arvioimisen	sekä	
toisten	kannustamisen	hallintaa	
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TEHTÄVÄ-	JA	TAVOITE-	TIETOISUUS
•	 Tehtävätietoisuuteen	liittyy	tunne	

päämäärästä,	aloitteellisuudesta	ja	motivaa-
tiosta

	 -	yksilö	miettii	käyttäytymistään	ja	tietää,		
	 mitä	hän	haluaa	saavuttaa	ja	mitä	olla

•	 Yksilö	kokee	sisäistä	voiman	tunnetta	aset-
tamalla	itselleen	realistisia	ja	saavutettavissa	
olevia	tavoitteita	

PÄTEVYYDEN	KOKEMINEN
•	 Kun	kaikki	edelliset	osa-alueet	ovat	kunnossa,	

ihminen	uskaltaa	ottaa	riskejä	ja	huomaa	
olevansa	arvokas	ja	tärkeä

•	 lisääntyy,	kun	saavuttaa	tavoitteensa,	jotka	
ovat	realistisia 	

	 -	yksilö	huomaa	onnistuvansa	ja				 	
	 pätevyyden	tunne	lisääntyy

•	 Kun	pätevyyden	tunne	on	vahva,	yksilö	sietää	
myös	epäonnistumisia,	jotka	väistämättä	
kuuluvat	ihmisen	elämään

		 -	epäonnistumiset	koetaan	oppimis-	 	
	 tilanteina

ITSETUNNON	ULOTTUVUUDET
•	 Akateeminen	itsetunto

	 -	kognitiivinen	suoriutuminen
	 -	luottamus	omiin	kykyihin	ja	taitoihin

•	 Sosiaalinen	itsetunto
	 -	roolit	ja	asema	ryhmässä
	 -	tunne	sosiaalisesta	selviytymisestä

•	 Emotionaalinen	itsetunto
	 -	henkiset	ominaisuudet,	luonne
	 -	omien	tunteiden	tiedostaminen	ja	hyväk	
	 syminen

•	 Fyysinen	itsetunto																
	 -	ulkonäkö	ja	terveys
	 -	oman	kehon	hallinta

HANKITTU	ITSETUNTO
•	 Menestyminen	ja	onnistuminen	kohottaa	

itsetuntoa	
•	 Myöhemmät	elämäkokemukset	voivat	järkyt-

tää	tai	parantaa	itsetuntoa
•	 Työssä	tai	harrastuksissa	pärjääminen	tukee	

itsetuntoa
•	 Aikuisenakin	voi	vielä	löytää	itsestään	uusia	

voimavaroja,	joilla	voi	korvata	aikaisemmin	
rakentunutta	kuvaa	itsestään

•	 Naisille	äitiyden	kokeminen	tarjoaa	mahdol-
lisuuden	itsetuntoa	korjaavaan	kokemukseen	

	 -	koska	äidin	rooli	on	yleensä	arvostettu
	 -	lisäksi	äiti	saa	vauvaltaan	varauksetonta			
	 ihailua	ja	palautetta
	 -	joillekin	myös	”selviytymiskokemus”
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Liite 5

PERSOONALLISUUS	JA	MINUUS	
•	 Persoonallisuus	on	kokoava	käsite,	kun	

puhutaan	ihmisen	yksilöllisyydestä,	minuud-
esta	ja	identiteetistä.	

•	 Minuus	ja	identiteetti	käsitetään	usein	tois-
tensa	synonyymeiksi,	jolloin	niillä	kuvataan	
ihmisen	ydinolemusta	ja	ainutlaatuisuutta.	

•	 Identiteetillä	tarkoitetaan	yksilön	suhteellisen	
selkeää	ja	pysyvää	minäkäsitystä.	

Persoonallisuus
Temperamentti

Yksilöllisyys, minuus, identiteetti

Minäkäsitys                      Itsearvostus

Erilaisia
minäkuvia

Erilaisia 
asenteita 
itseen

PERSOONALLISUUS
•	 Persoonallisuus	muodostuu	fyysisten,	psyykkisten	ja	sosiaalisten	piirteiden	summana
•	 Arkikielessä	persoonallisuuden	piirteiden	kokonaisuutta	kuvataan	luonteella.
•	 Temperamentti	on	lapsuuden	varhaisvaiheissa	kehittyvä	reaktio-	ja	käyttäytymistapa,	jonka	perustuu	

yksilön	biologiseen	ja	geneettiseen	rakenteeseen.	sen	vaikutus	vähenee	kun	yksilö	oppii	ympäristönsä	ja	
kulttuurinsa	toimintatapoja

•	 Persoonallisuuden	kehittymiseen	vaikuttavat	perimä	ja	ympäristö.	Myös	yksilön	kokemukset	ja	suuntau-
tuneisuus	vaikuttavat	siihen	miten	persoonallisuus	kehittyy	ja	minkälaisia	meistä	tulee.

•	 Mieti	miten
	 -	miten	fyysiset	ominaisuudet	vaikuttavat?	
	 -	missä	ympäristössä	ja	minkälaisten	vaikutteiden	piirissä	yksilö	on	elänyt?	

	 -	miten	yksilö	omalla	yksilöllisyydellään	muokkaa	ja	työstää	omaa	toimintaansa?	

MINÄKUVA
•	 Identiteetti	on	yksilön	kokemukset	omasta	

itsestään	(minäpystyvyys,	itseluottamus,	
itsetunto	jne.)

•	 Minäkäsitykseni	muodostuu	erilaisista	minäku-
vista,	joita	olen	sisäistänyt	itsestäni	elämäni	
aikana.	Minkälainen	olen?	Mihin	pystyn?

•	 Itsearvostus	kuvaa	sitä	kuinka	paljon	kohdistan	
itseeni	myönteisiä	tunteita	ja	ajatuksia.

•	 Itsesäätelyllä	ohjaan	ulkoista	toimintaani,	
muokkaan	sisäisiä	elämyksiä	ja	ylläpidän	psyyk-
kistä	tasapainoani.

Minäkäsitystä	pidetään	ihmisen	tärkeänä	omi-
naisuutena,	koska:

•	 Ihminen	toimii	sen	mukaan,	millainen	käsitys	
hänellä	on	itsestään	eikä	sen	mukaan,	millaiset	
hänen	todelliset	ominaisuutensa	ovat		

•	 Ihminen	tulkitsee	tilanteet	minäkäsityksestään	
käsin			

•	 Minäkäsitys	määrää,	mitä	ihminen	odottaa	
tulevaisuudelta

•	 Ihmisellä	on	taipumus	toimia	odotustensa	mu-
kaisesti,	joten	minäkäsitys	ennustaa	tulevaa
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SOSIAALINEN OSA

Millaisia rooleja minulla on?

Ovatko roolini sopusoinnussa 
keskenään?

Miten ihmiset suhtautuvat 
minuun?
Millainen asemani on 
lähimmässä ystäväpiirissäni?

EMOTIONAALINEN OSA

Millaisia tunteita koen eniten?

Olenko pessimistinen vai 
optimistinen elämäni suhteen?

Tunnenko itseni usein 
ahdistuneeksi?

FYYSINEN OSA

Miltä näytän omasta  
mielestäni?

Millainen fyysinen kuntoni on?

Miltä arvioin näyttäväni muiden 
mielestä?

Olenko tyytyväinen 
olemukseeni, fyysiseen kuntooni 
ja taitoihini?

SUORIUTUMINEN

Mitä osaan hyvin?

Mitkä ovat parhaimpia puoliani?

Millaisia kykyjä ja lahjoja minulla 
on?

Mitä suoriutumisen /osaamisen 
aluetta haluan vahvistaa? / missä 
haluan kehittyä?

ITSELUOTTAMUS

OSAAMISEN
TUNNE

ARVOSTUKSEN 
TUNNE

VASTUUN 
TUNNE

Mieti kolme asiaa, joissa olet hyvä ?

Mieti kolme asiaa, joita muut sinussa arvostavat ?

Mieti kolme asiaa, joista joudut vastaamaan ?
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Liite 6

TARINA	TYÖSKENTELYN	POHJAKSI	(musiikkia	taustalla)

•	 Elämä	on	katkeamaton	virta.	Se	elämänvaihe,	jota	elämme	nyt	on	eräänlainen	kohtaamispiste	tai	silta	
kahden	rannan	välillä:	Lapsuuden	ja	tulevaisuuden.

•	 Silta	muodostuu	rakennuskivistä	eli	kokemuksista,	joita	meillä	on	itsestämme	lapsuudesta,	niistä	ajatuk-
sista,	joita	meillä		tänä	hetkenä	ja	niistä	toiveista,	joita	suuntaamme	tulevaisuuteen.

•	 Lapsuus	on	takana,	tulevaisuus	edessä.	Tämä	elämänvaihe,	jossa	nyt	olen	herättää	monenlaisia	ajatuksia	
ja	toiveita	tulevaisuuden	suhteen.

•	 Sillan	perustana	on	mm.	turvallisuuden	tunne	ja	hyvä	olo,	joita	saan	kokea,	kun	voin	luottaa	muihin	
ihmisiin.

•	 Sillan	kaaren	muodostavat	omat	tunteeni	ja	ominaisuudet,	joita	minussa	on.	Muiden	hyväksyntä	tuo	
siltaan	turvalliset	kaiteet,	joihin	nojata.	Tulevaisuuden	tehtävät	ja	tavoitteet	odottavat	tekijäänsä		
vastarannalla.

•	 Sillan	vastarannalla	häämöttävät	myös		uudet	kokemukset	iloineen	ja	suruineen.	Ymmärrän,	että	välillä	
onnistun	ja	joskus	epäonnistun.	Onnistumiset	auttavat	kestämään	epäonnistumiset.	Luotan	siihen,	että	
onnistun	ja	tiedän,	että	olen	arvokas	ja	tärkeä.

MUSIIKKIMAALAUS
Itsetuntemuksesta	ja	itsetunnosta

TEHTÄVÄNANTO	-	I	vaihe:

•	 Ottakaa	rauhallinen	asento	niin,	että	voitte	hetken	aikaa	keskittyä.	Pankaa	kaikki	pois	käsistänne	ja	
antkaa	tyhjän	paperin	olla	edessänne.	Autan	teitä	keskittymään	soittamalla	hiukan	musiikkia.	Sitten	
annan	virikkeitä,	joita	jokainen	miettii	itsekseen	hetken	kaikessa	rauhassa.

•	 Palaa	nyt	lapsuuteesi,	mieti	hetki	sitä,	millaisena	muistat	lapsuutesi,	mitkä	asiat	nousevat	mieleen,	kun	
muistelet	asioita,	joissa	olet	onnistunut	tai	joista	olet	saanut	myönteistä	palautetta?	(hetki	aikaa		
miettimiseen)

•	 Lapsuudesta	tulemme	tähän	hetkeen.	Mieti	nyt	hetki	sitä,	millaista	elämäsi	on	tänään,	tässä	hetkessä?	
Mistä	erityisesti	iloitset	nykyisin?	(hetki	aikaa	miettimiseen)

•	 Elämä	ei	pääty	tähän,	se	jatkuu:	suuntaa	ajatuksesi	tulevaisuuteen.	Mieti	sitä	millaiselta	tulevaisuutesi	
näyttää?	Mikä	tekisi	tulevaisuudestasi	hyvän?	(hetki	aikaa	miettimiseen)
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OHJEISTUS	–	II	vaiheessa:

•	 Ota	esille	värit.	Jokaisella	on	paperi	edessään	maalaamista	/piirtämistä	varten.	Jaa	paperi	kolmeen	
osaan.

•	 maalaa	ajatuksesi,	mielikuvasi	ja	tuntemuksesi	lapsuuden	onnistumisista	tai	myönteisistä	kokemuksista,	
paperin	ensimmäiseen	osaan.

•	 Toiseen	osaan	voit	maalata/	piirtää	kokemuksesi	nykyhetkestä	ja	siitä,	millaisista	asioista	erityisesti	
iloitset	nykyisin.

•	 Maalaa	/	piirrä	kolmanteen	osaan	kuvitelmasi	siitä,	millainen	tulevaisuus	sinulla	on	mielessäsi,	kun	asiat	
sujuvat	toiveittesi	mukaan.

•	 Anna	mielikuviesi	lentää	ja	täytä	paperi	väreillä,	viivoilla	ja	muodoilla.	Nyt	ei	tarvitse	”osata”	piirtää!	
Siirrä	tunteesi,	ajatuksesi	itsestäsi	ja	toiveesi	paperille	viivojen	ja	värien	avulla.	Nauti	musiikista	ja	anna	

mennä!

JATKOTYÖSKENTELY

•	 Lopuksi	käydään	keskustelua	työskentelystä;	miltä	tehtävä	tuntui?
•	 Seuraavaksi	tarkastellaan	ryhmäläisten	tuotoksia.	Jokainen	saa	kertoa	kuvistaan	sen,	mitä	haluaa	tai	

olla	kertomatta,	jos	ei	halua.	
•	 Jokaisen	toivotaan	kuitenkin	kertovan	tehtävän	aiheuttamista	tuntemuksista	jotain.
•	 Lopuksi	ohjaaja	voi	johdattaa	keskustelun	ns.	hankittuun	itsetuntoon.
	 -	itsetunnon	perusta	on	lapsuudessa	ja	varhaisessa	vuorovaikutuksessa
	 -	tunne	omasta	ainutlaatuisuudesta	ja	arvosta	syntyy	lapsuuden	tärkeiden	ihmisten	avulla
	 -	omat	onnistumiset,	taidot	ja	hyvin	työstetyt	pettymykset	näkyvät	aikuisella	ns.hankittuna	itse-
	 tuntona

LÄHDE:	Jorma	Parviainen:	Värien	sateenkaari.
Lainannut	ja	muokannut	Susanna	Hjulberg
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PERUSTARPEET

                                                                                           

Ihmisen	perustarpeina	pidetään	ainakin	fyysisiä	ja	
psyykkisiä	tarpeita.	Fyysisiin	tarpeisiin	kuuluvat	fyy-
siselle	eloonjäämiselle	välttämättömät	asiat	kuten,	
asunto,	vaatetus,	ruoka,	vesi,	nukkuminen	ja	happi.	
Psyykkiset	tarpeet	ovat	olennaisen	tärkeitä	tunne-
elämän	hyvinvoinnille	ja	tyydyttävälle	elämälle,	
vaikka	näiden	tarpeiden	tyydyttäminen	ei	ole	hengissä	
säilymisen	kannalta	välttämätöntä.

Maslow	esitti	em.	fyysisten	ja	psyykkisten	tarpeiden	
lisäksi	myös	sosiaaliset	tarpeet	eli	ryhmään	kuulumisen	
ja	rakkauden	tarpeet.	Maslowin	mukaan	kaaviossa	
esiintyvät	korkeimmat	tarpeet	ja	niiden	toteuttaminen	
ovat	riippuvaisia	alemman	tason	tarpeiden	tyydyt-
tämisestä.

Liite 7

Itsensä toteuttamisen tarpeet 
(omien	mahdollisuuksien	toteuttaminen,	eheys,	

itsensä	kehittämistä	ja	ilmaisemista)

Arvostuksen tarpeet 
(itsekunnioitus,	hallinta,	saavuttamisen	tunne)

Ryhmään kuulumisen ja rakkauden 
tarpeet 

(muilta	saatu	tuki	ja	kiintymys,	läheisyys,	
tunne	kuulumisesta	johonkin;

	rakastetuksi	ja	hyväksytyksi	tuleminen)

Turvallisuuden tarpeet
(asunto,	vakaa	ympäristö,	toimeentulo;	
kokemus	varmuudesta	ja		tasapainosta)

Fysiologiset tarpeet
       	(ruoka,	vesi,	nukkuminen,	happi;

	elämälle	välttämättömiä)															           

20	VINKKIÄ	ITSENSÄ	ARVOSTAMISEEN	JA	ITSE-	
LUOTTAMUKSEN	VAHVISTAMISEEN	

1.	 Älä	murehdi,	mitä	muut	sinusta	ajattelevat
2.	 Muista,	että	kukaan	ei	ole	täydellinen
3.	 Muista	nauraa	(myös	itsellesi)
4.	 Tunnista	ja	kumoa	kielteiset	ajatukset
5.	 Tee	lista	hyvistä	puolistasi
6.	 Unohda	loukkaukset	ja	anna	anteeksi
7.	 Hemmottele	itseäsi
8.	 Muistele	myönteisesti
9.	 Ole	kroppasi	kaveri
10.	 	Matki,	jos	mielesi	tekee	
11.	 	Älä	seuraa	muotia
12.	 	Ota	riskejä	tietoisesti
13.	 	Kaikkia	ei	voi	miellyttää
14.	 	Älä	mieti	aina	puutteita
15.	 	Iloitse	pienistäkin	onnistumisistasi
16.	 	Korosta	parhaita	puoliasi
17.	 	Pidä	hauskaa
18.	 	Unohda	peilit
19.	 	Seksi	ei	ole	suoritus
20.	 	Nauti	pienistäkin	asioista		
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Liite 8

VOIMAVARAT	JA	JAKSAMINEN
Opiskelusta	ja	työstä	selviytyminen	vaatii	voimavaroja.	Ihmiset	löytävät	voimavaroja	jaksamiseensa	erilaisista
asioista,	esim.	työstä,	harrastuksista,	luonnosta,	perheestä	ja	ystävistä	tms.

SELVIYTYMISEN	6	KANAVAA	(O.	Ayalon	1995)
Tärkeää	kyky	ottaa	vastaan	tukea	tuntematta	häpeää	ja
kyky	tarjota	toiselle	tukea	olematta	liian	holhoava
•	 Henkisesti	suuntautunut
	 -	turvautuminen	uskoon,	omaan	arvomaailmaan	

tai	ideologiaan
•	 Tunteellisesti	suuntautunut
	 -	tunteiden	purkaminen	itkemällä,	nauramalla,	

kirjoittamalla,	piirtämällä,	tanssimalla	tai	musiikin	avulla	
jne.

•	 Sosiaalisesti	suuntautunut
	 -	tunteiden		purkaminen	puhumalla	ihmissuhteis-

sa	tai	ryhmissä
•	 Luovuuteen	suuntautunut
	 -	mielikuvitus,	unet	tai	muut	tavanomaisesta	

poikkeavat		tavat
•	 Älyllisesti	suuntautunut
	 -	tiedon	etsiminen,	erittely	ja	analysointi	sekä	

toimintasuunnitelmat	ja	asioiden	tärkeysjärjestys	apuna
•	 Fysiologisesti	suuntautunut
	 -	tunteiden	purkaminen	toimintaan,	liikuntaan	tai	

työhön	joskus	myös	syöminen,	laihduttaminen,	nukkumi-
nen	tai	päihteet	apuna

AHDISTUKSEN	TIETOISET	HALLINTAKEINOT
•	 Ihmisellä	erilaisia	selviytymiskeinoja	ja	–strategioita	elämän	haasteiden	ja	vaikeuksien	hallitsemiseen	

	 -	Pyrkimys	tasapainoon
	 -	Apuna	elämän	varrella	opitut	toimintatavat

•	 Psyykkinen	toiminta
	 -	Esim.	ajattelu,	järkeily,	haaveilu,	kirjoittaminen,	maalaaminen,	tunteenpurkaukset	ja	huumori

•	 Sosiaalinen	toiminta
	 -	Sisäistä	tasapainoa	pidetään	yllä	käyttämällä	apuna	toisia	ihmisiä	=>	keskustelu,	läsnäolo

•	 Fyysinen	toiminta
	 -	Oman	kehon	käyttäminen	psyykkisen	itsesäätelyn	välineenä	=>	kuntoilu,	rentoutus,	ylensyönti,
	 laihduttaminen	=>	minäkuvan	ongelma?

SELVIYTYMINEN	
Vaikeuksista	selviytymiseen	vaaditaan	akti-
ivista	voimavarojen	käyttöönottoa	sekä	kykyä	
muuttua	ja	uudistua

•	 Henkilökohtaiset	voimavarat
	 -	myönteinen	asenne
	 -	halu	muuttaa	asioita
	 -	aktiivisuus,	toivo	ja	rohkeus
•	 Ihmisten	väliset	voimavarat
	 -	rakkaus	ja	läheisten	tuki
	 -	opiskeluryhmän	tai	työyhteisön	tuki
	 -	Sosiaalinen	elämä
•	 Organisatoriset	voimavarat
	 -	koulutus	tai	työpaikan	kurssit
	 -	työnohjaus
•	 Yhteisölliset	ja	yhteiskunnalliset	voima-

varat
	 -	kulttuuri
	 -	vapaa-ajanvieton	mahdollisuudet
	 -	yhteiskunnan	palvelut



39

ELÄMÄNHALLINTA
•	 KOOSTUU	USEASTA	ERI	OSA-TEKIJÄSTÄ:
	 -	elämän	ymmärrettävyys
	 -	elämän	hallittavuus
	 -	elämän	mielekkyys
	 -	elämään	tyytyväisyys
	 -	arkipäivän	elämänhallinta	muodostuu		
	 omista	valinnoista	ja	päätöksistä

TUNNE	REAKTIOSI
•	 Vastarinta	ja	ei	ennenkään	niin	ole	tehty	–asenne
•	 Katkeruus	ja	kauna
•	 Aggressiot	(viha)	ja	kostonhalu
•	 Valehtelu	tai	asioiden	tahallinen	väärintulkinta
•	 Syyn	vierittäminen	toiselle,	syntipukki	–ajattelu
•	 Määräily,	muiden	yhteisön	jäsenten	tyrannisointi
•	 Alistuminen	ja	tottelevaisuus,	liiallinen	nöyryys
•	 Mielistely	ja	liiallinen	mukautuvuus,	luovuuden	hi-

ipuminen
•	 Unelmointi,	taantuminen,	apatia,	masennus
•	 Päihteet,	liikasyöminen			

ELÄMÄN	YMMÄRRETTÄVYYS	
AARON	ANTONOVSKYN	MUKAAN
•	 Luottamusta	siihen,	että	ikäviäkin	tilanteita	on		

mahdollista	eritellä	ja	ymmärtää
	 -	Niistä	voi	selviytyä,	eikä	niitä	siksi	tarvitse	
	 pelätä
•	 Jos	ymmärrettävyyden	tunne	heikko	elämä	voi		

tuntua	kaoottiselta
	 -	eteen	tulevat	asiat	tuntuvat	vaikeaselkoisilta		
ja	sattumanvaraisesti	omalle	kohdalle	sattuvilta
	 -	Silloin	elämää	on	vaikea	ymmärtää	ja	
	 saada	ohjaksia	omiin	käsiin

ELÄMÄN	HALLITTAVUUS	
AARON	ANTONOVSKYN	MUKAAN
•	 Tarkoitetaan	omien	ja	lähipiiristä	löytyvien	

voimavarojen	tuntemista	ja	taitoa	käyttää	niitä
•	 Tunnetta,	että	pystyy	hallitsemaan	elämän	

tapahtumia	omien	voimavarojen	turvin
•	 Ajatuksena	on,	että	pystyn	itse	

vaikutamaan	omaan	elämääni		

ELÄMÄN	MIELEKKYYS	
•	 AARON	ANTONOVSKYN	MUKAAN-

Mielekkyyden	kokemus	kertoo	elämän	
tarkoituksen	löytymisestä

•	 Antonovsky	huomasi,	että	vaikeuksista	hy-
vin	selviytyneillä	ihmisillä	oli	elämässään	
asioita,	joille	he	olivat	omistautuneet

	 -	Näille	asioille	he	olivat	valmiita	antamaan		
	 aikaansa	ja	energiaansa
	 -	Näille	oltiin	myös	tunnetasolla	sitoutuneita
•	 Näytti	siltä,	että	elämälleen	tarkoituksen		

löytäneet	ihmiset	jaksoivat	paremmin	yli		
vaikeuksien	kuin	muut

VOIMAVARAT	JA	JAKSAMINEN	-	TEHTÄVIÄ:
1.	 Pohdi	omaa	jaksamistasi	seuraavien	kysymysten		

	 valossa
-	 Millainen	on	fyysinen	kuntosi?
-	 Syötkö	terveellisesti
-	 Millaiset	ovat	elämäntapasi?
-	 Nukutko	riittävästi?
-	 Sisältyykö	jokaiseen	viikkoosi	riittävästi	liikuntaa?
-	 Miten	hoidat	tunne-elämääsi	ja	mielesi	
	 tasapainoa?
-	 Miten	vaalit	ihmissuhteitasi?

2.	 Tarkastele	omaa	ajankäyttöäsi	”elämänleipä”-	
harjoituksen	avulla.	

Piirrä	paperille	kaksi	isoa	reikäleivän	kuvaa.	Leipä	ku-
vastaa	kokonaisajan-	käyttöäsi.	Jaa	sitten	leipä	lohkoihin,	
jotka	kuvaavat	sitä,	miten	paljon	käytät	aikaa	esimerkiksi

-	 perhe-elämään
-	 opiskeluun
-	 muihin	ihmissuhteisiin
-	 harrastuksiin
-	 nukkumiseen
	

Tämä	leipä	kuvaa	nyt	todellista	ajankäyttöäsi.	Jaa	sit-
ten	toinen	leipä	lohkoihin	sen	mukaan,	miten	toivoisit	
voivasi	aikasi	käyttää.		Kuinka	lähellä	todellisuus	on	ihan-
nettasi?	Mitä	voisit	tehdä,	että	todellisen	leivän	lohkot	
lähestyisivät	ihanneleipääsi?
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Liite 9
STRESSI	JA	JÄNNITYS	
Hyödyllinen	stressi	virittää	uusiin	tilanteisiin	ja		

saa	meidät	toimimaan.	
Jännittäminen	on	ihmisen	normaali	tunnetila.

HAITALLISEN	STRESSIN	OIREITA
	 -	itsestään	huolehtimisen	laiminlyöminen
	 -	väsymys,	keskittymisvaikeudet,	
	 levottomuus,	unettomuus
	 -	ärtyneisyys,	jännittyneisyys,	alakuloisuus
	 -	vaikeus	nauttia	seksistä
	 -	yliherkkyys,	itkukohtaukset
	 -	muistivaikeudet
	 -	rentoutumisen	hakeminen	lisääntyneestä	
	 alkoholin	käytöstä	ja	tupakoinnista
	

Jos	stressin	aiheuttamia	uhkatekijöitä	ei	saa	
poistettua,	oireet	pahenevat	ja	seurauksena	voi	
olla	loppuun	palaminen	ja	jopa	vakava	masennus

STRESSIN	HALLINTAKEINOJA
Stressin	hallintakeinoja	on	monia	ja	ne	ovat	
yksilöllisiä.	Mitä	useampia	keinoja	sinulla	on	
käytössäsi,	sen	parempi.

Aloita	stressinhallinta	helpoista,	pienistä	asioista,	
kuten
	 -	Lisää	valaistusta
	 -	Ulkoile	enemmän
	 -	Ruokaile	säännöllisemmin
	 -	Anna	enemmän	aikaa	levolle
	 -	Ole	armollinen	itsellesi,	kun	olet	tehnyt	
	 parhaasi
	 -	Hae	tuttua	arkipäivän	järjestystä	–	rutiineja
	 -	Etsi	omia	stressin	helpotuskeinoja,	esi-
	 merkiksi	siivoaminen,	ulkoilu,	rentoutuminen
	 -	Hyväksy	tai	sopeudu	tapahtuneisin	asioihin,	
	 joita	et	voi	muuttaa	ja	jatka	eteenpäin
	 -	Puhu	pahasta	olosta	ja	stressistä
	 -	Puhumalla	omatkin	ajatukset	selkiytyvät

TESTAA	TIETOSI	STRESSISTÄ
1.	Mitä	stressi	on?
	 a.	Normaali	reaktio
	 b.	Epänormaali	reaktio
	 c.	Epätarkoituksenmukainen	reaktio
2.	Mitä	muistille	yleensä	käy	lyhytkestoisessa	
stressitilanteessa?
	 a.	Muisti	heikkenee	vähän
	 b.	Muisti	paranee
	 c.	Muisti	heikkenee	rajusti
3.	Mitä	muistille	käy	yleensä	pitkäkestoisessa
stressitilanteessa?
	 a.	Muisti	lakkaa	totaallisesti	toimimasta
	 b.	Muisti	paranee
	 c.	Muisti	heikkenee	vähän
4.	Mikä	stressitilanteessa	vähentää	koetun	
stressin	määrää?
	 a.	Se,	että	on	itse	hakeutunut	stressaavaan	
	 tilanteeseen
	 b.	Se,	että	stressaava	tilanne	tulee	eteen	yllättäen
	 c.	Se,	että	stressaavaan	tilanteeseen	on	
	 jouduttu	vasten	tahtoa
5.		Tilanteen	stressaavuuteen	vaikuttaa	myös:
	 a.	Ikä
	 b.	Peritty	tempperamentti
	 c.	Peritty	fyysinen	olemus
6.	Mikä	seuraavista	parhaiten	kuvaa	lyhytkestoisen	
stressin	määrää?
	 a.	Sydän	hakkaa,	kädet	vapisevat
	 b.	Masentaa,	nukuttaa
	 c.	Silmiä	painaa,	nälättää
7.	Mikä	seuraavista	on	suositeltavin	hoitokeino	stressiin?
	 a.	Kaksinkertaistetaan	nautittujen	alkoholi-
	 annosten	määrä
	 b.	Lisätään	tupakanpolttoa
	 c.	Lisätään	liikuntaa
8.	Mikä	seuraavista	kuvaa	parhaiten	pitkäkestoisen	
stressin	oireita?
	 a.	Väsyttää,	masentaa,	ei	saa	mitään	aikaiseksi
	 b.	Muisti	heikkenee	rajusti
	 c.	Sydän	hakkaa,	kädet	vapisevat

Tehtävän ratkaisu: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = A, 5 = B, 6 = A, 7 = C, 8 = A  
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VÄITTÄMÄ KYLLÄ EI
1. Painotatko puheessasi joitain tiettyjä avainsanoja?

2. Syötkö ja käveletkö nopeasti?

3 .Hermostutko, jos joku selittää asiaansa hitaasti?

4. Hermostutko, jos joudut odottamaan?

5. Kun kuuntelet jotakuta, ajatteletko samalla omia asioitasi?

6. Yritätkö syödä ja tehdä jotain muuta samanaikaisesti

7. Otatko töitä mukaan lomalle?                                                  

8. Pyritkö ohjaamaan keskustelun sinua kiinnostaviin asioihin? 

9. Tunnetko syyllisyyttä, jos et tee mitään?

10. Säestätkö puhettasi käden liikkein?

11. Onko sinulla tunne, että asiat täytyy hoitaa heti ja nopeasti?

12. Kiittelevätkö muut, että pystyt nopeaan työskentelyyn?

Yhteensä:

Jos vastasit enemmän ”kyllä” kuin ”ei”, olet stressityyppi A. Kiireinen, 
kärsimätön ja kunnianhimoinen. Hän ei nauti asioista, joista ei ole hänelle 
hyötyä. Hän on pakonomainen ja pikkutarkka. Hänellä on tarve ohjata ja 
kontrolloida.
Tyyppi B on rennompi ja vähemmän suorituspainotteinen kuin A. Hän arvostaa 
A:ta enemmän elämisen laatua. A-tyypeillä on suurempi sydänsairauksiin 
sairastumisen riski kuin B-tyypeillä. A-tyypit myös tupakoivat enemmän kuin B-
tyypit.

Stressityyppitesti : 
Rastita itseäsi parhaiten kuvaava väittämä 
(lähde: Sydäntautiliitto)

TESTAA	TIETOSI	STRESSISTÄ

Tehtävän ratkaisu: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = A, 5 = B, 6 = A, 7 = C, 8 = A  
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JÄNNITYS
•	 Jännittäminen	on	normaali	ihmisen	tunnetila
•	 Jännitystilan	taustalla	on	yleensä	pelko	sekä	

itsetunnon	heikentyminen	tai	sen	puute
•	 Kun	emme	luota	itseemme,	jännitämme	

sosiaalisissa	tilanteissa	sekä	olemme	herk-
kiä	toisten	mielipiteille	ja	arvostelulle

•	 Jännittämistä	ja	jännitystiloja	on	useita,	jot-
ka	esiintyvät	jokaisella	hieman	eri	tavalla

	 -		Jännitetään,	pelätään,	tehdään	virheitä,	
	 stressitilanteessa	unohdetaan	jotakin	
	 vapaasti	puhuttaessa,	pelätään	kuuntelevan	
	 yleisön	reaktioita	jne.

JÄNNITYKSEN	OIREITA
•	 Fysiologiset	oireet,	esim.
	 -	runsas	hikoilu,	sydämen	hakkaaminen
	 -	punastuminen,	kainalot	kostuvat
	 -	käsien	ja	jalkojen	vapina,	vatsan	
	 reagointi	(mm.	nipistelyä)
	 -	lihasten	ja	varsinkin	olkapäiden	
	 jännittyminen,	päänsärky	jännitystilan	
	 laukeamisen	jälkeen,	hengityksen	
	 tihentyminen	ja	univaikeudet
•	 Tilannejännitys	
	 -	kokeet,	tentit,		äänen	hiljentyminen	sekä	
	 käheys	ja	äänen	vapina,	asioiden	
	 unohtaminen	ja	muistivirheet,	
	 ajatuskatkot	ja	toiminnalliset	virheet.
•	 Esiintymisjännitys
•	 Jännitystilat	ja	fobiat

MIKÄ	AUTTAA?
•	 Tietoinen	rentoutuminen	ja	sen	

opettelu	helpottaa	monia
•	 Usein	samoja	keinoja	kuin	stressin	hallinnassa…
•	 Mikä	aiheuttaa	pelon?
•	 Syyn	selvittäminen	ja	asian	kä-

sittely	auttaa	useimmiten
•	 Onko	taustalla
	 -	jokin	lapsuuden	aikainen	tapahtuma
	 -	ehdollistuminen	(joillakin	on	tavallista	
	 alhaisempi	ahdistuskynnys	ja	stressitilanne	
	 voi	altistaa	pelolle)
•	 POHDI,	MIKÄ	SINUA	AUTTAA?

VINKKEJÄ	RENTOUTUMISEEN
•	 Ole	kanssakäymisessä	muiden	ihmisten	kans-

sa,	muista	ystävät	ja	muut	läheiset	ihmiset
•	 Mieti,	missä	kaikessa	sinun	tulee	olla	mu-

kana	eli	harrastatko	itsesi	väsyksiin?
•	 Lenkkeile,	kävele	ja/tai	ulkoile
•	 Syö	terveellisesti
•	 Vältä	runsasta	kahvin	ja	kofeiinipi-

toisten	juomien	nauttimista
•	 Muista	alkoholin	ja	tupakan	käytössä	kohtuullisuus
•	 Hakeudu	itsellesi	mieluisaan	te-

kemiseen	ja	seuraan
•	 Muista	huumori!
•	 Hanki	apua,	kaikesta	ei	tarvitse	selviytyä	itse
•	 Jätä	allakkaan	tyhjää	tilaa…
•	 Kaikkea	kritiikkiä	ei	tarvitse	ottaa	henkilökoh-

taisesti,	eli	hyökkäys	EI	OLE	paras	puolustus
•	 Vältä	täydellisyyden	tavoittelua
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TOIMINNAN	LOPETTAMISHARJOITUS:	Mitä	otan,	mitä	jätän…	(ryhmästä	mukaani).
AIKA:	15–30	min.	Ryhmän	jäsenten	lukumäärän	mukaan.

TAVOITTEET:	
•	 Myönteinen	lopputunnelma	ryhmän	toiminnalle,	yhteenveto	omista	ajatuksista
•	 Muistuttaa	hyvästä	ryhmäkokemuksesta	ja	tarjota	väylä	purkaa	osallistujien	mahdollista	tunnelatausta

TOIMINNAN	KUVAUS:	
Ryhmää	pyydetään	asettumaan	istumaan	ympyrän	muotoon	lattialle	tai	tuoleille.	Jokainen	saa	valita	itselleen	
kaksi	esinettä	(tai	kuvaa),	jotka	kuvaat	(metaforan	tavoin)	jollain	lailla	tuntemuksia,	ajatuksia	tai	tunteita	siitä,	
mitä	on	ryhmän	aikana	oppinut	tai	oivaltanut	itsestään/toiminnastaan.

	
Ohjaaja	pyytää	jokaista	valitsemaan	yhden	esineen,	joka	kuvaa	sitä,	mitä	kukin	haluaisi	ottaa	ryhmästä	mu-
kaansa	(ts.	mitä	on	oppinut	tai	oivaltanut).	Tämän	jälkeen	ohjaaja	pyytää	jokaista	valitsemaan	esineen,	joka	
kuvaa	sitä,	mitä	kukin	haluaisi	jättää	ajatuksistaan	(tai	tunteistaan	/	toiminnastaan)	pois	samalla,	kun	ryhmä	
päättyy.	Tämän	jälkeen	jokainen	esittää	vuorollaan	esineensä	ja	selostaa	”valintansa”	muille.

	
Joskus	voi	olla	tarpeen,	että	ohjaajan	aloittaa	työskentelyn,	jotta	ryhmäläiset	oivaltavat,	että	nyt	työskennel-
lään	vertauskuvallisesti	ajatuksissa	(metaforaa	hyödyntäen).	Ohjaaja	antaa	samalla	mallia	myös	siitä,	kuinka	
paljon	aikaa	kullakin	on	käytettävissään.	Kullekin	varattu	aika	on	myös	hyvä	todeta	ennen	tehtävän	aloitusta.

Liite 10
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Liite 3. 

Vertaisryhmän arviointikysely 

Kesto  sopiva  liian vähän 

tapaamisia  
liian paljon 

tapaamisia     

1.  Oliko vertaistukiryhmä kestoltaan sopiva       

Pituus  sopiva  liian lyhyt  liian pitkä     

2.  Oliko kokoontumiskerran pituus sopiva       

Tiheys  sopiva  liian harvoin  liian usein     

3.  Oliko kokoontumiskertojen tiheys sopiva?       

Ajankohta  kyllä  ei        

4.  Oliko kokoontumisajankohta sopiva?        

5.  

Jos vastasit ei, niin mikä olisi ollut parempi ajankohta?:  

 

Kokoontumistila  kyllä  ei        

6.  Oliko kokoontumistila hyvä        

7.  

Jos vastasit ei, niin mitä parannettavaa tilassa olisi?:  

 

Ryhmän asiasisältö ja toiminta  erinomaisesti  hyvin  tyydyttävästi  huonosti  

8.  Vastaisiko ryhmän asiasisältö odotuksiasi?      

9.  

Mitä muuta haluaisit tästä sanoa?:  

 

1

0.  
Vastasiko ryhmän toiminta odotuksiasi?      

1

1.  

Mitä muuta haluaisit tästä sanoa?:  

 

1

2.  

Sopivatko ryhmässä käytetyt menetelmät 

sinulle?      

1

3.  
Mitä muuta halauaisit tästä sanoa?:  



 

1

4.  
Oletko saanut tarvittavaa tukea ohjaajilta?      

1

5.  

Mitä muuta haluaisit tästä sanoa?:  

 

Ryhmän toiminta  
vaikuttaa 

paljon  
vaikuttaa jonkin 

verran  ei vaikuta     

1

6.  

Vaikuttiko ryhmän toiminta sinun 

jaksamiseesi?       

1

7.  

Millä tavoin toiminta vaikutti?:  

 

1

8.  

Vaikuttiko ryhmän toiminta sinun opinnoista 

selviämiseen?       

1

9.  

Millä tavoin toiminta vaikutti?:  

 

Vuorovaikutus ryhmässä  erinomaisesti  hyvin  tyydyttävästi  huonosti  

2

0.  
Pystyitkö luottamaan toisiin ryhmäläisiin?      

2

1.  

Mitä haluaisit tästä sanoa?:  

 

2

2.  
Innostuitko asiasta      

2

3.  

Mitä haluaisit tästä sanoa?:  

 

2

4.  
Uskalsitko kommentoida avoimesti      



2

5.  

Mitä haluaisit tästä sanoa?:  

 

2

6.  

Tunsitko, että sinun asioistani välitettiin 

ryhmässä?      

2

7.  

Mitä haluaisit tästä sanoa?:  

 

2

8.  
Saivatko kaikki osallistua ryhmässä      

2

9.  

Mitä haluaisit tästä sanoa?:  

 

3

0.  
Kannustettiinko sinua ryhmässä?      

3

1.  

Mitä haluaisit tästä sanoa?:  

 

Miten mielestäsi pääsimme tavoitteeseen?  erinomaisesti  hyvin  tyydyttävästi  huonosti  

3

2.  
Voimavarojen lisääntymisessä?      

3

3.  

Olisitko tarvinnut jotain lisää tähän, jos niin mitä?:  

 

3

4.  
Stressin hallinnan paranemisessa?       

3

5.  

Olisitko tarvinnut jotain lisää tähän, jos niin mitä?:  

 

3

6.  
Itsetunnon paranemisessa?      

3

7.  

Olisitko tarvinnut jotain lisää tähän, jos niin mitä?:  

 

3

8.  
Arjen hallinnan lisääntymisessä?      

3 Olisitko tarvinnut jotakin lisää tähän,jos niin mitä?:  



9.  

 

4

0.  

Unelmien, tavoitteiden ja toiveiden 

selkeytymisessä?      

4

1.  

Olisitko tarvinnut jotain lisää tähän, jos niin mitä?:  

 

4

2.  

Jännittämisen lieventymisessä ja 

rentoutumisessa?      

4

3.  

Olisitko tarvinnut jotain lisää tähän, jos niin mitä?:  

 

Olisiko ryhmässä pitänyt käsitellä seuraavia 

asioita?  
Kyllä  Ei        

4

4.  
Jaksaminen vaikeassa elämäntilanteessa?        

4

5.  
Kotielämän ja opintojen yhteenliittäminen?        

4

6.  
Selviäminen kotitehtävien teosta?        

4

7.  
Taloudellinen selviäminen?        

4

8.  

Mitä haluaisit näistä sanoa?:  

 

4

9.  

Vapaa sana, risuja ja ruusuja!:  
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