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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sosiaalisten tilanteiden pelon ryhmähoi-
toa sekä ryhmään osallistuneiden yksilöllisiä kokemuksia ryhmään osallistumisesta.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli mallintaa käytäntöön ryhmähoidon malli sosiaalisten ti-
lanteiden pelosta kärsiville nuorille aikuisille. Tavoitteena oli testata sosiaalisten taito-
jen valmennusryhmään suunniteltua ohjelmaa ja sitä kuinka ohjelma sisältö vastaa sille 
asetettuja tavoitteita.  
 
Aihe on ajankohtainen, sillä sosiaalisten tilanteiden pelko vaikeuttaa nuoren aikuiskehi-
tystä ja hoitamattomana syrjäyttää nuoren opiskelu- ja työelämästä. Ryhmähoidollisten 
työmenetelmien kehittäminen on kustannustehokasta ja hoidollisesti perusteltua.  
 
Opinnäytetyön aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea henkilöä, jotka osallistuivat 
ryhmään. Ryhmä toimi suljettuna ammatillisesti ohjattuna ryhmänä. Ryhmää ohjasivat 
toimintaterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Ryhmä toteutettiin 11.1- 14.3.2012 
välisenä aikana ja se kokoontui viikoittain kymmenen kertaa. Tapaamiset olivat kestoltaan 
n. 2- 2½ tuntia. Ryhmän päättymisen jälkeen toteutettiin yhteinen lopputapaaminen.  
 
Sosiaalisten tilanteiden pelon valmennusryhmässä käytettiin menetelmänä kognitiivi-
seen käyttäytymisterapian ja kognitiivis-konstruktiivisen terapian sovelluksia. Ryhmä-
läisille tehtiin mittaukset sosiaalisen ahdistuneisuuden osalta SPIN-FIN- mittaristolla. 
Mittauksia tehtiin ennen ryhmän alkua ja lopussa. Ryhmäläisiltä kerättiin myös kirjalli-
nen palaute jokaisen ryhmäkokoontumisen jälkeen, jossa kysyttiin heidän kokemuksi-
aan kuulluksi tulemisen osalta. Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna. Teemahaas-
tattelun aineiston analysointi tapahtui sisällönanalyysilla.  
 
Haastattelutulosten perusteella ryhmäläiset pitivät ryhmähoitoa onnistuneena ja jokai-
nen ryhmäläinen kertoi hyötyneensä hoidosta. Ryhmäläiset kokivat saaneensa tietoa 
sosiaalisten tilanteiden pelosta ja kokivat että kotiin saatu opiskelumateriaali oli hyvää. 
Pelot ja välttämiskäyttäytyminen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa vähenivät kaikilla 
ryhmäläisillä. Myös SPIN-FIN mittaus tulokset osoittivat sosiaalisen ahdistuneisuuden 
vähentyneen ryhmähoidon päättyessä. Työelämän kehittämisen jatkohaasteena on, että 
hoitomuotoa kehitettäisiin edelleen ja sosiaalisten tilanteiden pelon ryhmähoito toteutuu 
jatkuvana hoitomuotona yksilöhoitojen rinnalla. Opinnäytetyön tulokset käytiin yhdessä 
läpi osastotunnilla, johon osallistui psykiatrit, toimintaterapeutti sekä sairaanhoitajia. 
Kognitiivisen käyttäytymisterapian ryhmähoito on tämän opinnäytetyön tulosten perus-
teella toimiva menetelmä sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa.  
 
Asiasanat YSA: Sosiaalisten tilanteiden pelko, kognitiivinen käyttäytymisterapia, ryh-
mäterapia.  
 



 

 

 

 

ABSTRACT  
 

Heiskanen Marja-Leena. Social anxiety disorder group therapy- modelling.  

DIAK, North, Oulu, spring 2013, 61 pages, 2 appendices.  

Diaconia University of Applied Sciences, Degree programme in health promotion, 
working with issues with mental health, Master degree programme. 

The aim of this thesis was to describe the group therapy of social anxiety disorder and 
the individual experiences in participating in the group therapy of those who participat-
ed.  The aim of the thesis was also to introduce a group therapy model for young adults 
with social anxiety disorder and to test the program designed for the group and to dis-
cover how the objects of the program meet their expectations. 

The theme of the thesis is of current interest because social anxiety disorder aggravates 
the process of an adolescent becoming an adult and can obsolete an adolescent from 
working life and studies. Methods with group therapy are cost-effective and rational-
ized. 

The data of the thesis was collected by interviewing three persons that participated a 
group therapy. The group was restricted and it was guided by an occupational therapist 
and a psychiatric nurse. The group gathered weekly, total of ten times from January 11 
2012 to March 14 2012. The group meetings took from two to two and a half hours. 
After the last gathering of the group a final gathering was held. 

The support group of social anxiety disorder used a group therapy model designed for 
cognitive behavioral therapy and a cognitive-constructive therapy model. The thesis was 
implemented by interviewing the three persons participating in the group. Social anxiety 
of the participants was measured with SPIN-FIN -scorecard. The measurements took 
place before the group started gathering and after all the gatherings were held. The par-
ticipants also gave written feedback about their experiences after each group therapy 
session. The interviews were theme interviews. The analyses of the theme interviews 
were conducted as content analyses.  

On the basis of the results the participants considered the group therapy successful and 
exploited from the therapy. The participants reported their knowledge of the treatments 
of the social anxiety disorder increased and that the learning materials used at home 
were useful. Fears and avoiding behavior in social situations decreased in all of the par-
ticipants. Also the SPIN-FIN -measurements indicated the decrease in anxiety after the 
group therapy sessions. In the future, challenges lay on developing the group therapy 
model and executing group therapy of social anxiety disorder alongside with individual 
therapy. Cognitive behavioral group therapy and cognitive-constructive therapies are, 
according to this thesis and its results, good method when treating social anxiety disor-
der.  

Key words according to YSA: social anxiety disorder, cognitive behavioral therapy, 
group therapy.  
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1 JOHDANTO   
 

 

Mielenterveysongelmat aiheuttavat kärsimystä yksilölle ja yhteisöille sekä palveluiden 

tarvetta ja kustannuksia myös yli terveyssektorin. Niiden kansanterveydellinen merkitys 

on suuri. Mielenterveyttä uhkaavat häiriöt ovat yleisiä ja etenkin nuorten ja nuorten ai-

kuisten mielenterveysoireilu on noussut huolenaiheeksi Suomessa. (Kouluterveyskysely 

2011; STM 2009.) Mielenterveyden edistäminen ja siihen liittyvät kysymykset ovat 

ajankohtaisia niin yhteiskunnan, yhteisöjen kuin yksilöidenkin näkökulmasta, niinpä 

mielenterveyden edistäminen on nostettu keskeiseksi terveyspoliittiseksi painopistealu-

eeksi Suomessa. (ETENE 2010; STM 2009.) Nykykäsityksen mukaan mielenterveyden 

käsitteistöön kuuluvat sekä positiivinen mielenterveys että mielenterveysongelmat 

(Kylmä, Nikkonen, Kinnunen & Korhonen 2009, 9- 10; Pirkola & Sohlman 2005, 4).  

 

Ahdistuneisuushäiriöt ovat nuorten yleisimpiä psykiatrisia häiriöitä (Ranta, Kaltiala-

Heino, Rantanen, Pelkonen & Marttunen 2001, 1225). Sosiaalinen fobia luonnehditaan 

tiettyihin tilanteisiin, esimerkiksi esiintymiseen tai sosiaaliseen kanssakäymiseen liitty-

väksi kohtuuttomaksi ja sitkeäksi peloksi (Amerikan psykiatrinen yhdistys 1994, 411; 

Fröjd, Kaltiala-Heino, Ranta, von der Pahlen & Marttunen 2009, 9; Isometsä 2011, 

234). Sisällöllisesti uhka voi olla erilainen eri ahdistuneisuushäiriöissä, kuten häpeän 

uhka sosiaalisten tilanteiden pelossa (Lindeman 2008, 177).  Sosiaalisten tilanteiden 

pelko alkaa yleensä varhain, joten sosiaalisten tilanteiden pelon mahdollisimman var-

hainen toteaminen on tärkeää. Useimmiten sosiaalisten tilanteiden pelko edeltää muiden 

mielenterveysongelmien kehittymistä. (Suvisaari & Viertiö 2009, 36.) Etenkin varhain 

alkavaan, yleistyneeseen häiriöön voi liittyä kykyjä heikompi koulumenestys tai koulun 

keskeyttäminen. Vaikea sosiaalisten tilanteiden pelko voi vaikuttaa ammatinvalintaan ja 

uralla etenemiseen, parisuhteen muodostamiseen ja avioitumiseen ja usein heillä on 

vaikeuksia muodostaa ystävyyssuhteita. (Miettinen 2008, 11; Suvisaari & Viertiö 2009, 

36; Roth & Heimberg 2008, 60- 61.)  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sosiaalisten tilanteiden pelon ryhmähoitoa sekä 

ryhmään osallistuneiden yksilöllisiä kokemuksia ryhmään osallistumisesta. Opinnäyte
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työn tavoitteena oli mallintaa käytäntöön ryhmähoidon malli sosiaalisten tilanteiden 

pelosta kärsiville nuorille aikuisille, jotta tulevaisuudessa voidaan tarjota ryhmähoidolli-

sia työmuotoja sosiaalisten tilanteiden pelon hoitamisessa.  Lisäksi tavoitteena oli testa-

ta sosiaalisten taitojen valmennusryhmään suunniteltua ohjelmaa ja arvioida sitä kuinka 

ohjelman sisältö vastaa sille asetettuja tavoitteita.   

 

Päihde- ja mielenterveystyössä kohtaan psykiatrisena sairaanhoitajana nuoria sekä nuo-

ria aikuisia, jotka kertovat jännittävänsä, ahdistuvansa sosiaalisissa tilanteissa ja jopa 

pelkäävänsä em. tilanteita. Nuoruusiän sosiaalisten tilanteiden pelon tutkituimmat psy-

kososiaaliset hoitomallit ovat kognitiivisen käyttäytymisterapian ryhmämuotoisia sovel-

lutuksia, joita on sovellettu tässäkin sosiaalisten tilanteiden pelon ryhmähoitomallin 

kehittämisessä. Ryhmähoito tilanteissa annetaan tietoa häiriöstä, harjoitellaan sosiaalisia 

taitoja, opetellaan ahdistuneisuuden käsittelytaitoja ja altistutaan ahdistuneisuutta herät-

täville tilanteille ryhmässä. (Ranta ym. 2011, 265.) Mielenterveys- että päihdeongelmi-

en ehkäiseminen, varhainen ongelmien tunnistaminen ja niihin puuttuminen nousevat 

esille ajankohtaisissa mielenterveys- ja päihdetyön ohjelmissa. Aihe on ajankohtainen, 

sillä useimmat mielenterveysongelmat tulevat esiin jo nuorena, mutta hoitoon hakeutu-

minen tapahtuu vasta aikuisena.  
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2 SOSIAALISTEN TILANTEIDEN PELON VAIKUTUS NUOREEN   
 

 

2.1 Nuoruusiän kehitys  
 

Nuoruusiän keskeinen kehityksellinen päämäärä on autonomia. Nuoren on ratkaistava 

ikäkauteen kuuluvat keskeiset kehitystehtävät, joita ovat vanhemmista irrottautuminen, 

enenevä turvautuminen ikätovereihin vanhempien sijasta, sopeutuminen murrosiän fyy-

sisiin muutoksiin ja oman seksuaalisen identiteetin jäsentäminen. Nuoruusiän loppupuo-

lella kiinteytyy aikuisen persoonallisuus, joka on jo suhteellisen muuttumaton. (Aalto-

Setälä & Marttunen 2007, 207.)  

 

Tiilikaisen (2009) määritelmän mukaan nuoruus voidaan jakaa tarkemmin kolmeen vai-

heeseen: varhaisnuoruuteen (11–14 v), keskinuoruuteen (15–18) ja myöhäisnuoruuteen 

(19–25 v). Jokainen kehityksellinen vaihe tuo nuorelle ihmiselle uusia haasteita ja teh-

täviä. Tällöin hänen on opittava ohjaamaan elämäänsä oman yksilöllisyytensä kautta 

entistä tietoisempana ympäristöstä ja muista ihmisistä. Nuoruuden voidaan katsoa ole-

van aikaa, jolloin lapsuuden kautta saavutettu kuva itsestä joutuu kriittiseen tarkaste-

luun. Varhaisen nuoruusiän psykologiseen kehitykseen kuuluu eheän identiteetin saa-

vuttaminen. Tämä vaihe koetaan lapsuuden ja aikuisuuden väliseksi siirtymävaiheeksi, 

jolloin nuori omaksuu yhteiskunnassa tarvittavia asioita ja itsenäistyy lapsuuden per-

heestään. Siirtymävaiheen aikana nuoren itsenäistymiskehitykseen kuuluu pyrkimys 

vertailla itseään muihin ja etsiä itseään ja tarkoitustaan yhteiskunnassa. Mielenterveyden 

ylläpitämisessä ja edistämisessä painotetaan voimavarojen merkitystä, jolla tarkoitetaan 

ihmisen kykyä ja mahdollisuuksia käyttää voimavarojaan. Nuoren mielenterveyden 

edistämisessä sisäisiä voimavaroja ovat muun muassa hyvä itsetunto ja luottamus. Nuo-

ren ulkoisia voimavaroja ovat sosiaaliset voimavarat, kuten esimerkiksi perhe, sukulai-

set, ystävät ja koulutusjärjestelmä. (Tiilikainen 2009, 8-9.) Itsetunnon voi ajatella poh-

jautuvan sille, kuinka hyvin tunnemme itsemme (Martin, Heiska, Syvälahti & Hoikkala 

2009, 33). Itsetuntoa on se, kuinka paljon hyviä ominaisuuksia ihminen itsessään näkee. 

Heikkouksien ja puutteiden myöntäminen ei romuta nuoren itseluottamusta, eikä tuota 

sellaista ahdistusta, jota jatkuvasti olisi jollain tavoin tasapainotettava. Itsetuntoa voi 



8 

 

 

 

nimittää myös itsearvostukseksi tai sitä voisi kuvata itseluottamuksen ja itsevarmuuden 

määrällä. Hyvä itsetunto on yksilöllisten päämäärien asettamista ja rohkeutta pitää niistä 

kiinni ja se näkyy riippumattomuutena muiden mielipiteistä. (Keltikangas- Järvinen 

1996, 17- 22.) 

 

Nykykäsityksen mukaan nuoruusikä on lapsuuden ja aikuisuuden väliin sijoittuva 

psyykkinen kehitysvaihe, joka sijoittuu ikävuosien 12–22 välille. Nuoruusiän määritte-

lyssä lähtökohtana voi olla fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys (Kinnunen 2011, 

22), ihmisen yhteiskunnallinen vastuu ja lainsäädännölliset oikeudet (Nuorisolaki 

2006/72) tai yksilön suojelu ja hoitoon pääsy (Mielenterveyslaki 1990/ 1116; Lasten-

suojelulaki 2007/417; Terveydenhuoltolaki 2010/1326). Nuoren tyytyväisyydellä itseen 

ja tulevaisuuteen suuntautumisella on viitteellinen yhteys myöhempään mielentervey-

teen. Nuoruusiän kehitykseen liittyy tekijöitä, joiden ”normaalisuutta” on vaikea arvioi-

da, koska nuoruuteen liittyy psyykkistä kypsymättömyyttä. Kyse on enemmänkin pe-

räkkäisistä kehitysvaiheista, joiden kautta siirrytään kohti aikuisuutta. (Kinnunen 2011, 

6, 22–23.) 

 

 

2.2 Sosiaalisten tilanteiden pelon määrittelyä 
 

Sosiaalisten tilanteiden pelkoon liittyy keskeisenä piirteenä sosiaalisiin tilanteisiin liit-

tyvä intensiivinen ahdistus. Pelkoa herättävä tilanne aiheuttaa lähes aina ahdistusreak-

tion, joka voi ilmetä myös paniikkikohtauksen muodossa. Ahdistuneisuusreaktiossa 

tyypillisiä mielensisältöjä ovat arvostelluksi tuleminen, kielteisen huomion kohteeksi tai 

nöyryyttävään tilanteeseen joutumisen ja omien ahdistuneisuusoireiden näkemisen pe-

lot. (Ranta 2011, 261.) Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä on muiden seurassa 

yleensä ujo, hiljainen ja vetäytynyt. Sosiaalisista peloista kärsivät ovat usein täydelli-

syyteen pyrkiviä ja pelkäävät tavallista enemmän itseensä kohdistuvaa arvostelua tai 

hylätyksi tulemista. Erilaiset jäykät uskomukset epäonnistumisen seurauksista ylläpitä-

vät ja voimistavat pelkoja. (Isometsä 2011, 234- 235.) Sosiaalisesta pelosta kärsivä en-

nakoi tilanteita etukäteen, hän kokee erilaisissa esiintymis- ja vuorovaikutustilanteissa 

ahdistuneisuutta, johon usein liittyy voimakkaita autonomisen hermoston oireita kuten 
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sydämen tykytystä, hikoilua, vapinaa. Ahdistuneisuus saattaa näkyä ulospäin punastu-

misena tai katsekontaktin välttämisenä. Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä kaipaa 

toisten seuraa, mutta välttää sosiaalisia tilanteita, koska pelkää muiden pitävän häntä 

epämiellyttävänä, tyhmänä ja tylsänä. Sosiaalisten tilanteiden pelolle on ominaista selvä 

pelko suorittamiseen ja esittämiseen, kohtuuton pelon silmälläpito sekä pelko tulla kiu-

sallisen huomion kohteeksi. Sosiaalisesta pelosta kärsivä pelkää tulevansa kielteisesti 

arvioiduksi ja hänellä on usein matala itsetunto sekä hänelle tulee herkästi tunne läsnä-

olijoille havaittavissa olevien oireiden häpeällisyydestä, jonka johdosta hän välttelee 

usein sosiaalisia tilanteita. (Suvisaari & Viertiö 2009, 35; Isometsä 2011, 234; Otte 

2011, 5; Taiminen 2000, 1; Bourne 1999, 6; Fröjd ym. 2009, 9; Holmberg & Kähkönen 

2009, 1950.)  

 

Sosiaalisten tilanteiden seulontaan ja tunnistamiseen on kehitetty SPIN-FIN kyselylo-

make, joka sisältää 17 eri kysymystä. SPIN-FIN on sosiaalisten tilanteiden pelon ja so-

siaalisen ahdistuneisuuden itse arvioinnin mittari. SPIN-FIN pisteytyksessä pisteet 0-9 

ovat matalia; 10–18 ovat normaaleja; 19–23 koholla; 24 tai yli ovat korkeita viitaten 

tarpeeseen tutkia kliinisen sosiaalisen tilanteiden pelon mahdollisuus tarkemmin. Kai-

killa 24 yli saavilla ei ole kyse diagnostisesta häiriöstä, tulokset voivat antaa kuitenkin 

viitteitä siihen. (Ranta, Kaltiala- Heino, Rantanen, Tuomisto & Marttunen 2007, 244–

251; Hassinen 2011, 53.) Tässä opinnäytetyössä alkuhaastattelun yhteydessä sekä ryh-

mähoidon viimeisellä tapaamisella on käytetty ahdistuksen arvioinnin mittaamisessa 

SPIN-FIN- kyselyä. Rannan (2007) tutkimus selvitti the Social Phobia Inventory- it-

searviointikyselyn suomenkielisen käännösversion (SPIN-FIN) toimivuutta suomalais-

nuorten STP- oireiden mittarina. Tutkimuksissa todettiin, että SPIN-FIN: in reliabiliteet-

ti on hyvä. (Ranta ym. 2007, 244.) Sosiaalisen ahdistuneisuuden määrittelyssä häiriöas-

teiseksi sosiaalisten tilanteiden peloksi on olennaista ahdistuneisuusreaktion aiheuttama 

toiminnallinen haitta tai kärsimys (Ranta, Kaltiala-Heino & Marttunen 2011, 262).  

 

 

2.3 Sosiaalisten tilanteiden pelon selitysmalli 
 

Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä sietää sosiaalisia tilanteita voimakkaan ahdistuk-

sen ja häpeän alaisena (Holmberg & Kähkönen 2009, 1950.) Perustekijänä sosiaalisessa 
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pelossa on, että ihminen ennakoi joutuvansa sosiaalisissa tilanteissa kielteisten arvioin-

nin ja huomion kohteeksi ja suuntaavat sosiaalisessa tilanteessa huomion itseensä aset-

tuen ikään kuin ulkopuoliseen asemaan. Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivät ovat 

taipuvaisia uskomaan, että muut asettavat heille ankaria ja tiukkoja vaatimuksia, joten 

he eivät usko täyttävänsä toisten odotuksia. Tämä taipumus yhdistettynä siihen, että he 

tulkitsevat muiden toimintaa heitä kohtaan kriittiseksi, lisää ahdistuneisuutta ja epävar-

muutta. (Miettinen 2008, 18.)  Sosiaalisesta pelosta kärsivä pyrkii antamaan itsestään 

rikkeettömän kuvan. Kielteinen arviointi johtaa itsearvostuksen menettämiseen, hyl-

käämiseen, häpeään, jota on pidetty sosiaalisten pelon keskeisenä tunteena. (Kajaste 

2009, 140; Hellström & Hanell 2003, 16; Fröjd ym. 2009, 9.) He liittävät ahdistavaan 

tilanteeseen liittyvät vihjeet ja aikaisempiin tilanteisiin liittyvät muistikuvat ahdistuksen 

kokemukseen. Nämä vihjeet voivat olla fyysisiä, kognitiivisia ja toiminnallisia. Myö-

hemmin nämä tuntemukset tai jokin samankaltaisuus toistuvassa tilanteessa voivat lau-

kaista ahdistuksen, joka puolestaan lisää uskoa muiden kriittiseen arviointiin. Sosiaalis-

ten tilanteiden selitysmallissa painotetaan sekä toiminnan että kognitiivisen käsittelyn 

osuutta häiriön synnyssä ja sen jatkumisessa. Ongelmalle tyypillisen informaatiomallin 

mukaan henkilön vääristyneet uskomukset ja välttämiskäyttäytyminen ovat molemmin-

puolisessa tiiviissä vaikutussuhteessa toisiinsa. (Miettinen 2008, 18- 19.)  

 

Käsitteellistämiskaaviossa huomion keskittäminen itseen ja itsen prosessointi sosiaali-

sena objektina on perustavana sosiaalista ahdistusta tuottavana tekijänä ja turvakäyttäy-

tyminen ja välttämiskäyttäytyminen ylläpitävät sitä. Ahdistuneisuutta ylläpitää sosiaali-

sesta ympäristöstä ja itsestä vastaanotetun tiedon vinoutunut käsittely sekä sosiaalisten 

tilanteiden välttäminen ja niissä esiintyvä ns. turvakäyttäytyminen. (Ranta ym. 2011, 

261.) Sosiaalisesta fobiasta kärsivän ihmisen huomio on kohdistunut oman selviytymi-

sen ahdistuneeseen seuraamiseen ja hän on taipuvainen tulkitsemaan ympäristön neut-

raalitkin reaktiot kielteisen asenteen merkiksi. Hän välttelee sosiaalisia tilanteita, tukeu-

tuu epätarkoituksenmukaiseen turvakäyttäytymiseen niihin osallistuessaan ja hautoo 

jälkikäteen pitkään koettuja epäonnistumisiaan. (Isometsä 2011, 240.)  
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Kuvio 1. Sosiaalisten tilanteiden pelon kognitiivinen malli. ( Adrian Wellsin mallista 

muokattu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Sosiaalisten tilanteiden pelon esiintyvyys ja kehittyminen nuoruudessa  
 

Nuoruus on monien mielenterveyshäiriöiden tyypillinen alkamisikä, sillä noin puolet 

aikuisten mielenterveyshäiriöistä on alkanut ennen 14 vuoden ikää ja kolme neljästä 

aiemmin kuin 24 vuoden iässä. Mielenterveydenhäiriö uhkaa vakavasti nuoren kehitys-

tä. Mikäli nuori ei saa tarvitsemaansa apua ajoissa, hän saattaa menettää nuoruusiän 

kehitysmahdollisuuden (Aalto-Setälä & Marttinen 2007, 207–208) ja vaikutukset voivat 

olla erityisen haitallisia koulutukseen ja työllisyyteen (Suvisaari & Viertiö 2009, 36).  

Psykologiset tekijät Kehitykselliset tekijät  Biologiset tekijät 

Sosiaaliseen tilanteeseen liittyvien skeemojen 
muodostuminen 

sosiaalinen tilanne 

Aktivoituvat uskomukset 

sosiaalisen uhan havaitseminen 

* negatiiviset välittömät ajatukset 

Turvatoimet ja välttä-
miskäyttäytyminen 

Fyysiset oireet ja mielen 
tapahtumat 

Huomion keskittäminen itseen 

itsen prosessointi sosiaalisen 
objektina 
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Sosiaalisten tilanteiden pelko on väestössä yleinen ja useimmiten pitkäaikainen ahdis-

tushäiriö, johon voi liittyä merkittävää psykososiaalisen toimintakyvyn laskua. (Isomet-

sä 2011, 235; Fröjd ym. 2009, 9; STM 2009.) Suomalaisissa tutkimuksissa sosiaalisten 

tilanteiden pelon esiintyvyydeksi nuoruus- ja aikuisiässä on arvioitu 1-3 prosenttia.  

Häiriö haittaa usein merkittävästi sosiaalisten suhteiden luomista ja ylläpitämistä, kou-

luttautumista ja myöhemmin ammatillista toimintaa. (Ranta, Kaltiala- Heino & Marttu-

nen 2011, 261; Miettinen 2008, 13.) Eurooppalaisissa tutkimuksissa elinaikainen esiin-

tyvyys on yleensä ollut noin 3-8 prosenttia (Isometsä 2011, 238). 

 

Sosiaalisten tilanteiden pelko puhkeaa, vakiintuu ja muotoutuu vähittäin myöhäisessä 

lapsuusiässä ja nuoruusiässä ja muodostuvat usein pitkäaikaisiksi. (Isometsä 2011, 234; 

Ranta ym. 2011, 261.) Nuorilla alkavat näkyä laajemmat toiminnalliset haitat kuin las-

ten häiriössä. Uusien nuorten tapaaminen, ihmissuhteiden luominen ja seurustelusuhtei-

den solmiminen vaikeutuvat. Tähän voi vaikuttaa myös kehon muutokset yhdessä sosi-

aalisten haasteiden kanssa. Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivien 13–16-vuotiaiden 

välttämiskäyttäytyminen laaja-alaistuu ja vaikeutuu verrattuna 8-12-vuotiaisiin. Yk-

sinäistyminen, eristäytyminen ja ystävien puute alkaa näkyä haitallisena erityisesti va-

paa-ajalla, sillä nuoret vastaavat sosiaalisista suhteistaan itse, toisin kuin lapset. Nor-

maaliväestölle tehdyt kyselytutkimukset tukevat näitä kliinisiä löydöksiä. Hollantilais-

nuorten raportoima välttämiskäyttäytyminen lisääntyi lapsuudesta nuoruuteen tultaessa 

enemmän kuin sosiaalisissa tilanteissa koettu ahdistuneisuus sinänsä. Sosiaaliset pelot 

muuttuvat: noin yhdeksään ikävuoteen asti esiintyy yksi yhtenäinen epäonnistumisen ja 

kritisoiduksi tulemisen pelko, mutta nuoruusikään tultaessa sosiaaliset pelot eriytyivät 

pelkoihin, jotka liittyvät sosiaalisen arvioinnin kohteena olemiseen, oman suoriutumisen 

arviointiin ja rankaisuodotuksiin. Siirtyminen läheisiin ikätoverisuhteisiin on suuri haas-

te sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiville nuorille. Väestöön suunnatuissa kyselyissä 

sosiaalisesta ahdistuneisuudesta kärsivät nuoret raportoivat kiusatuksi tulemisen koke-

muksia useammin kuin muut nuoret. Kliinisestä sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivis-

tä jopa 70 % kertoo tulleensa joskus kiusatuksi. Odotukset ikätoverien kielteisestä pa-

lautteesta pohjautuvat siten monilla todellisiin kokemuksiin ja vaikeuttavat uskaltautu-

mista ikätoverisuhteisiin. (Ranta ym. 2011, 261, 263- 264.) 
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Sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, myös häiriöasteiseen sosiaalisten tilanteiden pelkoon 

voi liittyä synnynnäinen estynyt ja pelokas temperamenttityyppi, ujous, jonka taustalla 

on geneettiset, neurobiologiset tekijät. Sosiaalisten tilanteiden pelosta arvellaan n. 30 % 

määräytyvän geneettisesti. Temperamenttipiirteet ovat kuitenkin suhteellisen pysyviä 

tapoja suhtautua uusiin tilanteisiin. Kärsimystä aiheuttaakin usein enemmän ihmisen 

oma tai ympäristön suhtautuminen ujouteen kuin ujous sinänsä. (Martin ym. 2010, 9; 

Ranta ym. 2011, 261.) Lampen (2009, 2) mukaan sosiaalinen ahdistuneisuus kulkee 

suvuittain, mutta liittyy vahvasti myös kehityksellisiin tekijöihin. (Isometsä 2011, 234). 

Sosiaalisesta pelosta kärsivien sukuhistoriaa on kartoitettu useissa tutkimuksissa, jotka 

osoittavat, että myös lähisukulaisilla esiintyy sosiaalista pelkoa tai korostunutta ujoutta 

useammin kuin normaaliväestössä. Kaksostutkimukset tukevat käsitystä, että taipumus 

sosiaalisiin pelkoihin välittyy osin perinnöllisesti. (Isometsä 2011, 238.)  

 

Sosiaalisen fobian neurokemiallista taustaa on tutkittu erityisesti hermovälityksen, tun-

teiden säätelyn ja oppimisen neuraalisten mekanismien näkökulmasta. Serotonergiseen 

hermovälitykseen saattaa sosiaalisessa fobiassa liittyä poikkeavuuksia. Tätä käsitystä 

tukevat selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien hyvä kliininen teho yleistynees-

sä sosiaalisessa fobiassa. Jonkin verran on näyttöä myös poikkeavista adenergisistä toi-

minnoista ja poikkeavan korostuneesta sympaattisen hermojärjestelmän aktivoitumis-

taipumuksesta. Sosiaaliseen pelkoon saattaa liittyä häiriöitä aivojen dopamiinienergises-

sä toiminnassa. Mantelitumakkeen poikkeavan herkkä valikoiva aktivoituminen saattaa 

olla merkittävä tekijä yleistyneessä sosiaalisen fobian synnyssä.  Henkilön oma tulkinta 

somaattisten oireiden merkityksestä on olennainen tekijä sosiaalisen pelon koettujen 

oireiden vaikeuden kannalta. (Isometsä 2011, 238–239.)  

 

Ympäristötekijöillä on osoitettu olevan merkitystä nuoruusiässä kuten kontrolloivilla, 

ankarilla ja nolaavilla kasvatusasenteilla sekä sosiaalisesti traumatisoivilla kokemuksil-

la. Ikätovereiden kiusaamaksi joutuminen näyttäisi olevan riskitekijä sekä sosiaaliselle 

ahdistuneisuudelle että kliiniselle sosiaalisten tilanteiden pelolle. (Martin ym. 2010, 9.) 

Sosiaalinen fobia aiheuttaa sosiaalisten ja kasvatuksellisten tekijöiden heikentymistä. 

Hoitamattomana se on kulultaan pitkäaikainen ja edeltää masennustilojen, myöhempien 

ahdistuneisuushäiriöiden ja päihteiden käytön puhkeamista myöhäisnuoruudessa tai 
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aikuisiällä. (Isometsä 2011, 234.) Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivät henkilöt ker-

tovat usein lapsuuden kiusallisista sosiaalisista tilanteista, joissa he ovat joutuneet mui-

den arvioinnin kohteeksi. On kuitenkin epätavallista, että he aikuisina kokevat tilanteita, 

joihin sisältyy muiden selkeää kielteistä arviointia. Eräänä selittävänä tekijänä voi olla, 

että henkilö toistuvasti välttää sosiaalisia tilanteita, mikä merkitsee, ettei hän saa koke-

musta tulevansa muiden hyväksymäksi. (Holmberg & Kähkönen 2009, 1950.) Tytöt 

ovat poikia alttiimpia ahdistuneisuushäiriöille esikouluiästä lähtien ja ero säilyy nuo-

ruusiässä. (Lampe 2009, 2; Ranta ym. 2001, 1225.)  
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3 SOSIAALISTEN TILANTEIDEN PELON RYHMÄHOIDOSSA KÄYTETYT LÄ-
HESTYMISTAVAT  
 

 

Kognitiivisia ja behavioraalisia menetelmiä soveltavia ja yhdistäviä terapioita (CBT) on 

toteutettu sekä yksilö- että ryhmäterapian muodossa sekä yleistyneessä että ei – yleisty-

neessä sosiaalisen pelon muodossa. Sosiaalisten tilanteiden pelko on lähes aina yhtey-

dessä negatiivisiin kognitioihin ja niihin liittyviin häpeän tunteisiin. Hoidossa potilaan 

sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä ajatusvääristymiä pyritään tunnistamaan ja muuttamaan, 

samalla kun potilasta asteittain altistetaan pelätyille tilanteille. Hoidon aikana pyritään 

kognitiivisen restrukturoinnin avulla muuttamaan ahdistaviin tilanteisiin liittyviä kogni-

tioita realistisemmaksi, mikä vähentää niiden pelottavuutta. Hoidossa pyritään muutta-

maan tarkkaavuuden liiallista kohdentumista itseen, vähentämään epätarkoituksenmu-

kaista ennakointia ja jälkipuintia sekä kehittämään metakognitiivisia kykyjä. Altistumi-

nen pelottaville tilanteille on tärkeää, sillä terapiassa voidaan tutkia ja harjoitella selviy-

tymistä sosiaalisissa tilanteissa pelon poisoppimiseksi ja palautekokemuksen saamiseksi 

uudenlaisista toimintamalleista. (Isometsä 2011, 241- 242; Taiminen 2000, 2; Suvisaari 

& Viertiö 2009, 36; Ranta ym. 2011, 265.)  

 

Miettisen (2008) mukaan suora altistaminen on tehokkain yksittäinen fobioiden hoito-

menetelmä. Altistaminen tulee kuitenkin suorittaa järjestelmällisesti ja vähän kerras-

saan. Altistaminen vaikuttaa kolmella tavalla: Altistus muuttaa välttämiskäyttäytymistä 

sosiaalisesti ahdistavaksi koetussa tilanteessa ja mahdollistaa sen, että voidaan kokea 

ahdistuksen normaali kulku, pysymällä tarpeeksi kauan ahdistavassa tilanteessa. Tällöin 

pystytään kokemaan ahdistuksen lieveneminen tottumisen eli habitaation avulla. Altis-

tus mahdollistaa niiden käyttäytymiseen liittyvien taitojen harjoittelun, joita tarvitaan 

tilanteessa, joita on vältelty. Altistaminen antaa mahdollisuuden siihen, että voidaan 

testata ennakko-oletuksia ja negatiivisten automaattisten ajatusten paikkaansa pitävyyt-

tä. (Miettinen 2008, 21; Lehtonen & Lappalainen 2005, 14.) CBT- mallissa opetellaan 

esimerkiksi sosiaalisia taitoja mallin avulla ja rooliharjoituksin, sosiaalisesti haastavien 

tilanteiden ratkaisutaitoja myönteisen sisäisen puheen tukemana ja tehdään kotitehtäviä 

opittujen sosiaalisten taitojen harjoittamiseksi ja sosiaalisen toiminnan käynnistämiseksi 

kuten esimerkiksi luokkatoverin kylään kutsuminen. Ahdistuneille nuorille voidaan ra-
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kentaa myös opettajien kanssa turvallisia, etukäteen sovittuja portaittaisesti haastavam-

pia altistustilanteita. (Ranta & Kaltiala-Heino & Marttunen 2011, 265.)  

 

Kognitiivis- Konstruktiivisessa lähestymistavassa painotus on mielen tietoprosessien 

tutkimisessa. Terapiassa tutkitaan ihmisen sisäistä dialogia: hänen välittömiä kokemuk-

siaan ja niiden selittämistä. Terapian tavoitteena on saavuttaa sellaisia muutoksia ihmi-

sen merkityksenannossa, että psyyken sisäiset jännitykset lievittyvät ja siten myös ko-

kemuksen ongelmallisuus. Tähän pyritään kehittämällä tiedon käsittelyn joustavuutta, 

jäsentyneisyyttä, yhtenäisyyttä ja käsitteellisyyden tasoa sekä kykyä tarkastella itseä ja 

omaa kokemusta eli reflektointikykyä. Opetellaan yhdessä terapeutin kanssa tutustu-

maan uskomusten, mielikuvien, ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen välisen yhteyden 

näkemiseen. Hoidossa on kyse uudenlaisen suhteen luomisesta itseen siten, että oireiden 

taustalla olevan häpeän, heikkouden ja turvattomuuden kokemukset voidaan kokea osa-

na arvostettavaa itseä. Oma itse hyväksytään sellaisenaan, vaikka pyritäänkin helpotta-

maan oloa. (Kähkönen ym. 2009, 139; Holmberg & Kähkönen 2009, 1.)  

 

Suomessa sosiaalisen pelon ja paniikkihäiriön kognitiivisessa terapiassa käytetään 

yleensä Aaron T. Beckin tradition mukaista David M. Clarkin ja Adrian Wellsin mallia 

ja kognitiivis-konstruktivistista lähestymistapaa. Clarkin ja Wellsin näkemyksen mu-

kaan sopeutunut pelko ja ahdistuneisuus muuttuvat ahdistuneisuushäiriöksi pääasiassa 

kahta reittiä: tarkkaavaisuuden suuntautumisen ja välttämiskäyttäytymisen kautta. Tark-

kaavaisuus suuntautuu kroonisesti ja voimakkaasti itseen ja itseen kohdistuvaan uhkaan. 

Itseen kohdistuva prosessointi on huolta ja märehtimistä. Itseen kohdistuu myös huolta 

riittämättömyydestä, vahvuudesta ja kaikenlaisen ongelmallisuuden puuttumisesta. It-

seen suuntautunut tiedon käsittely häiritsee ulkoisten ärsykkeiden havaitsemista, jolloin 

ei saada tietoa muiden suhtautumisesta itseen, ei tilanteen turvallisuudesta eikä siten 

korjaavia kokemuksia. (Kähkönen ym. 2009, 137–138.)  

 

Sosiaalisen tilanteiden pelon tutkituimpia hoitomuotoja nuoruusikäisillä ovat ryhmä-

muotoiset kognitiivisen käyttäytymisterapian ohjelmat, joilla pyritään puuttumaan vält-

tämiskäyttäytymiseen. (Ranta ym. 2011, 261.) Ryhmähoidossa pyritään katkaisemaan 
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välttämiskäyttäytyminen ja uskomusten arviointi ja kyseenalaistaminen kognitiivisen 

uudelleen oppimisen ja altistusmenetelmien avulla. Ryhmähoidossa on eri osa-alueita 

kuten pelättyihin sosiaalisiin tilanteisiin altistaminen, ajatusten uudelleen muotoilu ja 

kotitehtävät, joissa ryhmäläinen altistaa itsensä todellisissa tilanteissa. Ryhmämuotoinen 

hoito tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia vastaavista oireista kärsivien kanssa. 

(Rantanen, Partinen, Kajaste & Ojala 2000, 1951). Tunteille altistuksessa onnistuneen 

hoidon edellytys on, että asiakas luottaa terapeuttinsa ja hänen ammattitaitoonsa, sillä 

kyseessä ovat usein asiat, joita asiakas on salaillut ja hävennyt ja joista kertominen on 

vaikeaa. (Lehtonen & Lappalainen 2005, 15; Holmberg & Kähkönen 2007, 551.) Ryh-

mätilanteessa on mahdollisuus harjoitella aktiivisesti vuorovaikutusta, ottaa katsekon-

taktia ja opetella asioiden ääneen sanomista itseään vähitellen siedättäen. (Martin ym. 

2010 51.)  

 

Sosiaalisten tilanteiden pelon ryhmähoidon mallinnus on sovellus kognitiivis- beha-

vioraalisesta terapiasta (ajatusvääristymien tarkastelu, liiallinen tarkkaavuuden suun-

taaminen itseen, altistaminen, käyttäytymisen aktivointi) sekä kognitiivis-

konstruktiivisesta terapiasta (tunteiden, ajattelun, käyttäytymisen, mielikuvien ja usko-

musten välinen yhteys, oman kokemuksen tarkastelu, uudelleen muotoilu itsen suhteen, 

kognitioiden muuttaminen realistisemmaksi).  

 

Hope ym. (2007) tutkimuksen tavoitteena on ollut tutkia automaattisia ajatuksia. Vielä 

tiedetään vähän niistä ajatuksista, joita sosiaalisten tilanteiden pelkoa sairastavilla on 

terapiassa sekä siitä, mitä niistä ajatuksista terapeutit valitsevat kognitiiviseen uudel-

leenrakentamiseen eli mitä ajatuksia terapiassa aletaan työstää. Yleisimmät niistä aja-

tuksista, joita potilailla oli, liittyivät heikkoon sosiaaliseen suorituskykyyn, muiden an-

tamaan negatiiviseen ”leimaan” ja negatiiviseen ennakointiin niissä tilanteissa, joita 

potilas pelkää. Tutkimuksessa saatiin selville, että automaattiset ajatukset heijastelevat 

kolmea teemaa kuten levottomuuden kokemista, negatiivista itse arviointia ja negatiivi-

sen palautteen ja arvioinnin pelkoa.  
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Piet ym. (2010) tutkimukseen osallistui kaksikymmentäkuusi nuorta, jotka olivat iältään 

18–25-vuotiaita. Kaikilla oli diagnoosi SP eli sosiaalisten tilanteiden pelko. Heidät ar-

vottiin satunnaisesti tarkkaavaisuuspohjaiseen kognitiiviseen terapiaan (MBCT) ja ryh-

mä kokoontui kahdeksan kertaa kahden tunnin jaksoissa. Toinen ryhmä perustui kogni-

tiiviseen käyttäytymisterapiaan (CBT) ja ryhmä toteutettiin kaksitoista kertaa kahden 

tunnin jaksoissa. Molemmissa ryhmissä tapahtui parantumista ensimmäisen ja toisen 

ryhmähoidon jälkeen. Tuloksia arvioitiin sekä 6 kuukauden että 12 kuukauden seuran-

nan jälkeen. Tulosten mukaan MCBT on edullisempi hoitomuoto, koska yksi hoitaja voi 

hoitaa suurta ryhmää, mutta todennäköisesti vähemmän tehokkaampi kuin CBT. 

MBCT- hoidossa osallistujat saivat tarkkaavaisuuteen ja ohjausta suhtautua itsensä hy-

väksymiseen suvaitsevaisesti, kun taas CBT- hoidossa huomioitiin psykoedukaatio ja 

altistamisharjoitukset.  

 

Miettisen (2008) tutkimuksen kohteena olivat sosiaalisten tilanteiden pelot ja niiden 

ryhmässä tapahtuva hoito. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä merkitystä ryh-

mähoitoon osallistumisesta on sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiville. Tarkoituksena 

on ollut tuoda esille ryhmään osallistuneiden yksilöllisiä kokemuksia vertaistukiryh-

mään osallistumisesta sekä käytetystä menetelmästä; mikä oli hoidossa tärkeintä ja mitä 

merkitystä oli vertaistuella. Menetelmänä käytettiin kognitiiviseen käyttäytymisterapi-

aan perustuvaa ryhmähoitomallia. Tutkimustulosten mukaan kaikki ryhmäläiset arvioi-

vat hyötyneensä ryhmästä ja pystyneensä jollain lailla muuttamaan elämänlaatuaan pa-

rempaan suuntaan hoidon ansiosta. Ryhmäläisiltä saadulta vertaistuella näytti olevan 

paljon merkitystä. Mittausten mukaan ahdistuneisuus väheni ryhmäterapian aikana kai-

killa muilla ryhmäläisillä, paitsi yhdellä, jolla se pysyi samalla tasolla. Pelot ja välttä-

miskäyttäytyminen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa vähenivät kaikilla ryhmäläisillä. 

Haastattelujen perusteella sekä ryhmäläiset että vetäjät pitivät ryhmähoitoa erittäin on-

nistuneena ja jokainen ryhmäläinen kertoi hyötyneensä hoidosta. Kahdella ryhmäläisellä 

sosiaalisten tilanteiden pelot vähenivät huomattavasti.  
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4 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET, TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 
 

 

Sosiaalisten taitojen valmennusryhmän tarkoituksena oli kehittää ryhmäläisten sosiaali-

sia taitoja ryhmähoidollisin menetelmin. Ryhmäläinen altistaisi itsensä tulemalla ryh-

mään ja voisi siten lievittää sosiaalisten tilanteisiin liittyvää pelkoa ja välttämiskäyttäy-

tymistä. Ryhmätyöskentelyn tavoitteena oli, että ryhmäläisten käsitys itsestä vahvistuisi 

myönteisemmäksi, he saisivat tukea toisten kokemuksista, ryhmäläiset löytäisivät sel-

viytymis- ja hallintakeinoja selviytyä ahdistusta aiheuttavista tilanteista ja saisivat ajan-

tasaista tietoa sosiaalisten tilanteiden pelosta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata 

sosiaalisten tilanteiden pelon ryhmähoitoa sekä ryhmään osallistuneiden yksilöllisiä 

kokemuksia ryhmään osallistumisesta.  Opinnäytetyön tavoitteena oli mallintaa käytän-

töön sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiville nuorille aikuisille ryhmähoidon malli sekä 

testata suunniteltua ohjelmaa ja sitä kuinka ryhmän sisältö vastaa sille asetettuja tavoit-

teita. LIITE 1. Sosiaalisten tilanteiden pelon ryhmähoidon sisällöt. 

 

Ensimmäisellä tutkimustehtävällä kuvataan ryhmän sisältöjä ja toteutusta ryhmähoidos-

ta. Toisella tutkimustehtävällä kuvataan osallistujien kokemuksia ryhmähoidosta ja mitä 

hyötyä ryhmähoitoon osallistumisesta ryhmäläiset kokivat.  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimustehtävät ovat seuraavat:  

1. millaiseksi osallistujat arvioivat ryhmähoidon sisällön ja toteutuksen?  

2. miten osallistujat kokivat ryhmähoidon ja mitä hyötyä ryhmähoidosta oli osallistujil-

le? 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS   
 

 

5.1 Työelämän kehittäminen menetelmänä ja toiminnallisena prosessina 

 
 

Opinnäytetyön lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, jolloin pyritään tutki-

maan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullisen tutkimuksen pyrki-

myksenä on löytää tosiasioita ja sen tiedonintressinä on saavuttaa sellaista tietoa, joka 

auttaa asian tai ilmiön ymmärtämisessä. (Vilkka 2005, 49.) Laadullista menetelmää käy-

tetään myös silloin, kun halutaan kehittää jotain toimintaa, joka puoltaa tässä opinnäyte-

työssä laadullisen tutkimusmenetelmän valintaa. Opinnäytetyön peruslähtökohtana on 

jokin tarkoitus tai tehtävä, joka ohjaa tutkimusstrategian valintoja. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2010, 137.) Laadullisissa menetelmissä on tyypillistä, että tutkija on hyvin 

lähellä tutkittavia (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 94). Laadullisessa opinnäyte-

työssä tutkimusaineiston kokoa ei säätele määrä vaan laatu, sillä tutkimuksella pyritään 

ilmiön ymmärtämiseen (Vilkka 2005, 127). Opinnäytetyössä painottuu nuorten ja nuor-

ten aikuisten sosiaalisten tilanteiden pelon tarkastelu ja hoito. Opinnäytetyön ryhmä 

muodostuu henkilöistä, joilla on diagnoosina sosiaalisten tilanteiden pelko. Sosiaalisten 

tilanteiden pelon hoidossa ollaan erityisesti kiinnostuneita ryhmähoitomallin kehittämi-

sestä.  

 

Opinnäytetyö on syklinen prosessi, jossa ymmärrys ja tulkinta lisääntyvät vähitellen. 

Idea perustaa nuorille aikuisille sosiaalisten tilanteiden ja taitojen valmennusryhmä syn-

tyi hoitoneuvottelu tilanteessa. Tämän jälkeen alkoi kartoitusvaihe. Tällöin on havaittu 

jokin ongelma, jota voidaan lähteä kehittämään. Opinnäytetyön tekeminen alkoi asian 

pohtimisesta ja reflektoinnista. Tästä alkoi varsinainen suunnitteluvaihe, johon sisältyi 

ajattelua, kehittelyä, aiheeseen tutustumista ja suunnittelua. Toteutusvaiheeseen edettiin 

havaintojen, toiminnan reflektoinnin ja arvioinnin kautta, josta eteneminen tapahtui jäl-

leen uuteen, parannettuun suunnitelmaan. Syklejä voi olla siis useampia. (Heikkinen & 

Rovio & Syrjälä 2006, 36, 78–81.)  
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Opinnäytetyön suunnittelu eteni opinnäytetyön ideapaperin ja opinnäytetyön suunnitel-

man kautta sosiaalisten tilanteiden pelon ryhmähoitomallin mallintamiseen. Opinnäyte-

työn tekemiseen pyydettiin tutkimuslupa hoitotyön johtajalta. Toiminnan varsinainen 

toteuttamisvaihe toteutui tammi-maaliskuussa 2012 ryhmätilassa Kuusamossa. Ryh-

mään sisältyi toimintaa, edelleen suunnittelua, havainnointia, reflektointia ja jälleen 

uusia suunnitelmia. Opinnäytetyön ja kehittämistyön arviointi prosessina toteutui opin-

näytetyön raportissa kesä- joulukuussa 2012.  

 

Kuvio 2. Opinnäytetyön etenemisen syklit kuvattuna. Mukaellen Heikkinen, Hannu L.T. 
2006. 
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Opinnäytetyössä on käytetty toimintatutkimuksen menetelmiä, jotta saadaan tuotettua 

tietoa käytännön kehittämiseksi. Tällöin on mahdollisuus oppia ja kehittyä myös itse 

tutkijana ja toimijana. Toimintatutkimus on käyttökelpoinen tapa kehittää työelämän 

käytäntöjä, sillä se on käytännönläheinen, osallistava, reflektiivinen ja sosiaalinen pro-

sessi, jossa tutkija myös itse oppii uusia asioita. Tiedon ja tekemisen kautta kokemus 

sosiaalisten tilanteiden pelon ryhmähoidosta kehittyy. Ojasalon ym. (2009) mukaan 

toimintatutkimus on aktivoivaa ja osallistavaa havainnointia, jossa tutkija on läheisessä 

vuorovaikutuksessa tutkimuskohteen kanssa tai osana tutkimusta tavoitteenaan muuttaa 

yhteisvastuullisesti toimintatapoja. (Heikkinen, Konttinen & Häkkinen 2008, 47.) Toi-

mintatutkimuksen päämääränä ei ole vain tutkiminen, vaan myös toiminnan samanai-

kainen kehittäminen. Toimintatutkimus on siis olemukseltaan oppimisen prosessi kaikil-

la sen alueilla, niin metodien käytön kuin kohdealueensakin suhteen. (Heikkinen 2010, 

214- 216; Ojasalo ym. 2009, 58- 59.) Opinnäytetyössä tuotetaan tietoa käytännön kehit-

tämiseksi. (Heikkinen 2006, 16). Toimintatutkimus muodostui useista sykleistä ja tämä 

työ muodosti yhden syklin, kehittämistyön aloittavan syklin, jota tulee seuraamaan uu-

det syklit kehittäminen-käytäntö-kehittäminen jne. Tässä vaiheessa ei voida puhua vielä 

kokonaisesta toimintatutkimuksesta, koska sen tulisi pitää sisällään useita syklejä. 

Opinnäytetyö kehittää työelämää mallintamalla työelämän tarpeisiin toimintamallin, 

jolla voidaan kehittää sosiaalisten tilanteiden pelon ryhmähoitomallia nuorten ja nuorten 

aikuisten hoidossa.   

 

 

5.2 Sosiaalisten tilanteiden pelon ryhmähoitoon osallistujat   
 

Laadullisessa tutkimuksessa kohdejoukko valittiin tarkoituksenmukaisesti. Ryhmäläiset 

valikoituivat ryhmään mielenterveyspoliklinikan kautta sekä olemassa olevista asiakas-

suhteista. Ryhmäläiset haastateltiin ennen ryhmän aloittamista, jotta sitoutuminen ryh-

mään voitiin varmentaa. Toisaalta alkuhaastattelun tarkoituksena oli auttaa ryhmäläisiä 

tutustumaan myös ohjaajiin, joka helpottaisi ryhmään tulemista. Alkuhaastattelussa tie-

dusteltiin ryhmäläisten odotuksia ja omaa arviota ryhmän mahdollisista hyödyistä ja 

vaikutuksista. Ryhmäläisille kerrottiin lyhyesti ryhmästä ja kerrottiin, että heillä on 

mahdollisuus vaikuttaa ryhmän sisältöihin, jotta ryhmähoitoa voidaan räätälöidä ryh-

mälle sopivaksi. Lisäksi tuotiin esille ryhmähoidon tavoitteellisuus jo alkuvaiheessa 



23 

 

 

 

kertomalla, että ryhmäläiset asettavat ryhmähoidossa itselleen alkutavoitteen, välitavoit-

teita ja lopullisen tavoitteen, jota kohden ryhmähoidossa pyritään. Tässä opinnäytetyös-

sä osallistujina ovat ryhmäläiset, joita oli kolme henkilöä. Osallistujat ovat miehiä ja 

nainen. Osallistujilla on kaikilla diagnoosina sosiaalisten tilanteiden pelko. Ryhmään 

osallistujien iät olivat 19- 28 vuoteen. Ryhmään oli tarkoitus saada neljä osallistujaa, 

kaksi naista ja kaksi miestä. Toinen naisista perui ryhmään tulemisen, koska koki ryh-

mähoidon liian haasteellisena itselleen. Ryhmän varsinaiseksi kokoonpanoksi muodos-

tui siten kolme henkilöä. 

 

 

5.3 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä    
 

Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineiston keruumenetelmät ovat haastattelu, kyse-

ly, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Aineistoksi soveltuvat esi-

merkiksi puhe, tekstiaineistot, valokuvat ja dokumenttiaineistot. (Vilkka 2005, 100- 

101.) Haastattelu on aineiston keruumenetelmänä hyvä valinta, kun halutaan korostaa 

yksilöä tutkimustilanteen subjektina, jolla on mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia 

asioita mahdollisimman vapaasti. Haastattelun tehtävänä voi olla esimerkiksi asioiden 

syventäminen ja selventäminen. (Ojasalo ym. 2009, 95.) Haastattelulla tarkoitetaan 

henkilökohtaista haastattelua, jolloin haastattelija esittää suulliset kysymykset ja merkit-

see muistiin haastateltavan vastaukset. Haastattelun etuna on sen joustavuus, koska 

haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä ja käydä kes-

kustelua haastateltavan kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72- 73.) Oli tärkeää saada 

tietoa ryhmäläisten kokemuksista haastattelun avulla. Tämän vuoksi laadullinen lähes-

tymistapa oli sopiva tapa saada tutkittavien henkilökohtaiset kokemukset esille.  

 

Opinnäytetyön aineistonkeruumenetelmänä oli yksilöhaastattelu, koska kahdenkeskises-

sä haastattelussa haastateltava voi vapaasti kertoa omista kokemuksistaan.  Opinnäyte-

työssä on käytetty teemahaastattelua. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu 

ja lähellä syvähaastattelua, jossa käydään läpi tietyt aihepiirit. Se muistuttaa vapaata 

keskustelua ja siinä pyrittiin keskustelevan ilmapiirin luomiseen haastattelijan ja haasta-

teltavan välillä. Teemahaastattelussa edetään tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen 
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teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Teemahaastattelussa py-

rittiin löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanaset-

telun tai tutkimustehtävän mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) Suunnitellessani 

haastattelurunkoa tarkoituksena oli valita sellaiset teema-alueet, jotka toisivat mahdolli-

simman hyvin tietoa valituista ryhmähoidon sisällöistä ja siitä, miten ryhmäläiset koki-

sivat nämä sisällöt hoidollisesti merkityksellisiksi. Laadin teemojen alle niihin liittyviä 

valmiita kysymyksiä haastattelun tueksi. LIITE 2. Teemahaastattelurunko. 

 

 

5.4 Aineistonkeruu prosessina  
 

Opinnäytetyön aineiston kerääminen tapahtui haastattelemalla ryhmäläiset. Lisäksi 

haastateltavat saivat kotiin täytettäväksi vielä haastattelussa käytetyn kyselylomakkeen. 

Haastattelu toteutettiin n. kaksi kuukautta sosiaalisten taitojen valmennusryhmän jäl-

keen. Sain luvan nauhoittaa haastattelun kahdelta haastateltavalta. Yksi osallistujista ei 

halunnut haastattelu nauhoittamista, joten kirjoitin hänen vastaukset ylös mahdollisim-

man tarkasti. Haastattelut etenivät vapaasti teemojen ja kysymysten mukaan ja kysy-

mysten järjestys vaihteli tilanteesta riippuen, välillä palaten aiempiin kysymyksiin. 

Haastattelut sovittiin haastateltavien aikataulujen mukaan. Haastattelu toteutettiin työ-

huoneessani, joka on tilana viihtyisä ja rauhallinen sekä haastateltaville tuttu, sillä siinä 

toteutettiin myös alkuhaastattelu ennen ryhmän aloittamista. Haastattelun järjestäminen 

työhuoneessa oli haastateltavien kannalta helpoin ratkaisu, sillä usein he jännittävät uu-

teen tilaan menemistä. Pyrin järjestämään haastattelutilanteet rauhallisiksi ja mahdolli-

simman luonteviksi, jotta haastateltava ei jännittäisi. Haastattelut olivat kestoltaan tun-

nista - puoleentoista tuntiin. Haastateltavilla oli mahdollisuus keskeyttää haastattelu ja 

pitää tauko välillä, jotta haastattelu voitiin suorittaa loppuun. Yksi haastateltava halusi-

kin pitää taukoa. Haastattelussa haastateltavia rohkaistiin kertomaan mielipiteitä ja heitä 

rohkaistiin tuomaan esille heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan, koska ryhmähoito-

mallia edelleen kehitellään tulevaisuudessa. Haastattelujen jälkeen annoin vielä kotiin 

täytettäväksi haastattelulomakkeen, koska sosiaalisista peloista kärsivällä henkilöllä voi 

olla vaikeuksia keskittyä haastatteluun ja ylipäätään itsensä ilmaiseminen ja mielipiteis-

tä kertominen koetaan vaikeana asiana. Sovimme haastateltavien kanssa, että he palaut-
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tavat haastattelulomakkeet viikon kuluessa haastattelijalle. Koska palautukset viivästyi-

vät, olin vielä puhelimitse yhteydessä haastateltaviin ja esitin heille toiveen kyselylo-

makkeeseen vastaamisesta. Sain heiltä kirjoitetut vastaukset kaikilta kesäkuun puolen 

välin tienoilla.  

 

Kuvio 3. Aineiston keruu kuvattuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Aineiston analysointi   
 

Aineiston analyysin tarkoituksena oli luoda sanallinen ja selkeä kuvaus sekä luotettavat 

johtopäätökset tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) Opinnäytetyössä 

käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Haastattelujen aineiston litteroin eli nau-

hoitukset muutettiin tekstimuotoon. Haastatteluaineiston muuttamisen tarkoituksena 

tekstimuotoon oli helpottaa tutkimusaineiston analysointia. (Vilkka 2005, 115.) Kuunte-

lin nauhoituksia useampaan kertaan, jonka jälkeen kirjoitin vastaukset tietokoneelle.  

Haastattelut on muutettu luettavuuden vuoksi kirjakielelle. Haastatteluja, vastauslomak-

keita ja SPIN-FIN mittareita kertyi yhteensä n. 40 A 4 sivua, jotka muodostavat ana-

lysoitavan aineiston. Purin haastattelulomakkeiden vastaukset touko- heinäkuussa 2012 

ja vastausten sisällönanalyysin toteutin kesän ja syksyn 2012 aikana. Aineistolähtöiseen 

sisällönanalyysiin kuuluvat aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja abstrahointi. Pelkis-

tämisen tarkoituksena on selkeyttää ja tiivistää aineistoa. Aineiston ryhmittelyssä kävin 

läpi alkuperäisaineistoa ja etsin sieltä samankaltaisuuksia tai eroja kuvaavia käsitteitä. 

Teemahaastattelu 

Kyselylomake ko-
tiin täytettäväksi 

Kyselylomakkeen 
palautus 

Puhelu haastatelta-
valle  



26 

 

 

 

Abstrahointi tarkoituksena oli pyrkiä abstraktiin ilmaisuun eli yleiskäsitteiden muodos-

tamiseen.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71.)  

 

Aineiston ollessa tekstimuodossa, aloin lukea aineistoa useaan kertaan muodostaakseni 

kuvaa ja näkemystä kerätystä materiaalista. Näin yritin luoda kokonaiskuvaa ja samalla 

pohtia, miten voisin saada aineistosta parhaan mahdollisen hyödyn. Kirjoitin ylös tieto-

koneelle muistiinpanoja ja mitä ajatuksia haastatteluista ja palautteista heräsi. Alkuun 

pohdin aineiston analysointia henkilöittäin, mutta päädyin lopulta siihen tulokseen, että 

käsittelen haastatteluvastaukset ja kirjallisen materiaalin yhtenä kokonaisuutena, että 

kukaan ei sieltä erotu yksilönä. Haastattelujen analyysi valmistui tutkimustehtävien 

pohjalta. Aloin ryhmitellä aineistoa tutkimustehtävien alle siten, että siirsin tietokoneel-

la saatuja vastauksia tutkimustehtävien alle samalla pohtien ja ryhmitellen aineistoa 

mahdollisimman loogisesti ja selkeästi esitettävään muotoon.  

 

SPIN-FIN mittarin vastauksista muodostin taulukot alku- ja loppumittausten osalta. 

Liitin tehtävään vielä kuitenkin saadut vastauslomakkeet luettavuuden ja ymmärrettä-

vyyden parantamiseksi, sillä 0= vastaus ei näy taulukossa pylväänä. Näin lukijalla olisi 

vielä mahdollisuus tarkentaa vastaus SPIN-FIN lomakkeen kautta niin halutessaan. 

SPIN-FIN vastauksia analysoidessani toin esille eri vaihtoehtoja ja pyrin vertailemaan 

eri väittämiä saatujen vastausten mukaisesti. Toin esille myös ryhmäläisten alku- ja lop-

pupisteet, jotta lukija saa helposti kuvan ryhmähoidon tuloksista.   
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6 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS  
 

 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu se, että noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia 

toimintatapoja: rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten 

tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimuksen arvioinnissa. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 132). Opinnäytetyön pyrkimyksenä oli tuottaa mahdollisimman luotettavaa tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä. Opinnäytetyön luotettavuuden arvioinnissa selvitetään, kuinka 

todenmukaista tietoa tutkimuksella on kyetty tuottamaan. Laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuutta voidaan arvioida uskottavuuden, vahvistettavuuden, refleksisyyden ja siirret-

tävyyden kriteereillä. (Kylmä & Juvakka 2007, 127–128.) Opinnäytetyön uskottavuutta 

vahvisti se, että opinnäytetyön tekijä oli riittävän pitkän ajan tekemisissä tutkittavan 

ilmiön kanssa, koska ryhmähoitoon osallistujien näkökulman ymmärtäminen vaati ai-

kaa. Opinnäytetyön vahvistettavuus liittyi siihen, että koko opinnäytetyön prosessin ajan 

tutkimusprosessiin liittyviä asioita kirjattiin ylös niin, että toinen tutkija voi seurata tut-

kimusprosessin eri vaiheita. Reflektiivisyys työssä edellytti sitä, että opinnäytetyön teki-

jän oli oltava tietoinen omista lähtökohdistaan työn tekijänä. Opinnäytetyön tekijän oli 

arvioitava, kuinka hän voi vaikuttaa aineistoonsa. Siirrettävyys tarkoittaa tutkimuksen 

tulosten siirrettävyyttä muihin vastaaviin tilanteisiin. Opinnäytetyön tekijän on annetta-

va riittävästi kuvailevaa tietoa tutkimukseen osallistujista ja ympäristöstä, jotta lukija 

voi arvioida tulosten siirrettävyyttä.  

 

Opinnäytetyön tuloksia voidaan tarkastella ryhmäläisten henkilökohtaisina kokemuksi-

na sosiaalisten tilanteiden pelon valmennusryhmästä, jotka siltä osin kuvaavat totuutta 

heidän kokemana. Samanlaista toistettavuutta on todennäköisesti mahdotonta saavuttaa, 

sillä se edellyttäisi juuri vastaavin ominaisuuksin olevia henkilöitä. Luotettavuuden ar-

viointi kohdistuu opinnäytetyön tekijään, aineiston keräämiseen, analysointiin ja rapor-

tointiin. Kaikilla kehittämistoimintaan osallistujilla oli mahdollisuus syventää vuoropu-

helun kautta omaa yksilöllistä asioiden ja merkitysten tulkintaa, mikä sinällään lisäsi 

tutkimuksen luotettavuutta. Toisaalta se, että keskustelu haastattelussa jäi vähäiseksi, 

voidaan myös katsoa luotettavuutta alentavaksi. Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä 

ryhmäläinen on osallistujana huomiota välttävä, heillä on vaikeaa ilmaista itseään, joka 
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myös selittynee sillä, että vuoropuhelu ei ollut monisanaista ja kovin kuvailevaa tai se-

littävää. Opinnäytetyön tekijänä yritin mahdollisuuksien mukaan kannustaa ja olla luon-

teva ryhmähoitoa toteutettaessa että haastatteluaineistoa kerätessä, jotta yhteistyö ryh-

mäläisten kanssa olisi mahdollisimman mukavaa myös heille ja he rohkaistuisivat itsen-

sä ilmaisemiseen. Pidän opinnäytetyön haastatteluaineistoa luotettavana, sillä haastatel-

tavat olivat vapaaehtoisia haastatteluun, vaikka olenkin pohtinut omaa vaikututustani ja 

kykeninkö olemaan riittävän kannustava. Opinnäytetyössäni pyrin tuomaan esille haas-

tateltavien kokemukset sellaisina kuin ne minulle välittyivät. Pyrkimyksenä oli todelli-

suuden mahdollisimman tarkka säilyttäminen. (Kylmä & Juvakka 2008, 110.) Luotetta-

vuutta arvioidessa on toki muistettava, että toimintatutkimus on aina myös tutkijan tul-

kitsema tuotos ja näkemys asiasta. Opinnäytetyön pääasiallinen aineisto muodostuu 

haastatteluaineistosta ja SPIN-FIN mittausten tuloksista. SPIN-FIN mittaria voidaan 

pitää luotettavana mittarina mittamaan sosiaalista ahdistuneisuutta, joten voin pitää nii-

den tuottamaa tuloksia luotettavina.  

 

Opinnäytetyön raportoinnin avulla tiedotetaan ammattilaisille hyvien käytänteiden ke-

hittymisestä ja rohkaistaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toimintatutkimuksessa 

pyritään sekä osallistujien että tutkijan emansipaatioon ja voimaantumiseen. Toiminta-

tutkimus auttaa osallistujia uskomaan omiin kykyihinsä ja toimintamahdollisuuksiinsa 

sekä puhumaan asioista omalla tavallaan ja tyylillään. Tutkijalle toimintatutkimus on 

parhaimmillaan voimaannuttava itsensä löytämisen prosessi ja tutkimuksesta kertomi-

nen on yksi tärkeä vaihe. Näin raportti lähenee tutkijan identiteettityötä: hänen itseym-

märryksensä tutkijana, asiantuntijana ja ihmisenä rakentuu tutkimusraportin kautta. 

(Heikkinen ym. 2006, 114.) Opinnäytetyö julkaistaan kirjallisena raporttina. Opinnäyte-

työ tallennetaan Diakin opinnäytetyötietokantaan. Esittelen opinnäytetyöni loppuse-

minaarissa. Tutkimukselle asetetaan tiedon julkisuus normi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

126).  
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7 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS 

 

Lääketieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa puututaan ihmi-

sen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on lisätä 

tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai 

tautien olemuksesta yleensä. (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta.) Opinnäytetyön 

tekemiseen pyydettiin kirjallinen tutkimuslupa Kuusamon sairaanhoidon tulosalueen 

hoitotyön johtajalta. Haastateltaville on korostettu luottamuksellisuutta haastattelun ja 

muun ryhmähoidossa käytetyn materiaalin suhteen, sillä käsittelen aineistoa luottamuk-

sellisesti ja tuhoan haastattelunauhat sekä materiaalin asianmukaisesti.  

 

Eettiset kysymykset liittyvät erityisesti tutkittavien kohteluun ja heidän oikeuteensa 

pysyä tuntemattomana, sillä tässäkin opinnäytetyössä haastateltavien ryhmä oli pieni. 

Laadullisessa tutkimuksessa anonymiteetin huomioiminen on tärkeää, koska laadullisen 

aineiston otos on yleensä pieni. Haastatteluihin osallistuminen on ollut vapaaehtoista. 

Pohdin tutkimusaiheen arkaluonteisuutta jo alkuvaiheessa, koska sosiaalisten tilanteiden 

pelosta kärsivät ovat erityisen haavoittuvaisia sekä ryhmä- että haastattelutilanteessa. 

Haastattelutilanteiden tunnelman yritin luoda mahdollisimman rennoksi, jotta haastatel-

tavat eivät jännittäisi liikaa ja uskaltautuisivat kertomaan näkemyksiään. Kysyin haasta-

teltavilta luvan haastattelun nauhoittamiseen. Haastattelu eteni haastateltavien ehdoilla 

ja yksi haastateltavista halusi pitää tauon välillä, joka mahdollistettiin. Haastattelu teh-

tiin työhuoneessani, jotta tila olisi jo entuudestaan tuttu. Tilanne pyrittiin tekemään 

mahdollisimman mielekkääksi haastateltavalle. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 129). Haas-

tattelumateriaali tuhottiin sen jälkeen kun aineisto oli kirjoitettu. Tutkimuksen eettisyy-

den takaamiseksi pohdin, miten tutkimus vaikuttaa siihen osallistuviin. Tutkimuksen 

oikeutuksen lähtökohtana on hyödyllisyys, mutta sen lisäksi on arvioitava ja lievitettävä 

osallistujille mahdollisesti koituvia haittoja. (Kankkunen & Vehviläinen- Julkunen 

2009, 176–177.) Koska haastatteluun osallistuva joukko oli pieni, haastattelu aineistoa 

käsiteltiin kokonaisuutena, jotta kukaan ei erottuisi joukosta ja näin anonymiteetti voi-

taisiin säilyttää.  
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8 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET  

 

8.1 Ryhmähoidon sisällöt ja toteutus  
 

Ryhmähoidossa käsiteltiin erilaisia asioita teemoittain kuten jännittämistä, sosiaalisuutta 

ja sosiaalisten taitojen merkitystä, itsetuntoa ja sen vaikutusta jännittämiseen ja ihmis-

suhteisiin, automaattisten ajatusten merkitystä jännittämiseen, itsetuntoon ja sosiaali-

seen ahdistukseen sekä mielikuvien, tietoisuustaitoharjoitteiden ja altistamisen vaiku-

tuksia jännittämiseen. Ryhmähoidon eri teemoista oli koottu teoriatietoa, jota käsiteltiin 

ryhmätapaamisen aikana, lisäksi ryhmäläiset saivat teemoihin liittyen kotilukemiseksi 

artikkeleita. Ryhmähoitoon liittyi erilaisia harjoituksia, kotitehtäviä ja tutustumiskäynte-

jä.  

 

KUVIO 4. Ryhmähoidon sisällöt ja toteutus    

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rooliharjoitukset 

Altistusharjoitukset 

Ääneen lukeminen  

Puhelimella soittaminen 

Asioiden hoitaminen 

Ryhmähoidon si-

sällöt ja toteutus   

Sosiaalisten ti-
lanteiden pel-
koon liittyvä 
teoriatieto  

Ryhmähoidossa 
käytetyt harjoi-
tukset ja tutustu-
miskäynnit  

Sosiaalisuus ja sosiaaliset 
taidot   

Jännittäminen  

Itsetuntoon liittyvät asiat 

Automaattiset ajatukset   

Mielikuvat, tietoisuustaidot 
ja selviytymislauseet 

Kotitehtävät   
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Sosiaalisten tilanteiden pelkoon liittyvä teoriatieto  

 

Ryhmäläiset saivat ryhmähoidon aikana teoriatietoa sosiaalisuudesta ja sosiaalisista 

taidoista monisteista, joista oli koottuna tietoa ryhmätapaamisiin. He oppivat, että sosi-

aalisuus ja sosiaaliset taidot ovat kaksi eri asiaa ja että sosiaalisia taitoja voi oppia. 

Ryhmäläiset kokivat sosiaaliset taidot tärkeiksi ja tarvitsevansa niitä useissa erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa, joka paikassa, koko ajan ja joka päivä, he mainitsivat tarvitse-

vansa sosiaalisia taitoja koulussa, kahvilassa, käydessään ravintolassa syömässä, viras-

tossa asioinnin yhteydessä, puhelimessa, facebookissa ja ylipäätään asioinnin yhteydes-

sä.   

Monisteista on saanut tietoa, teoriaa.   

Pystyn menemään vieraisiin paikkoihin yksin ja soittamaan puhelimella 
esim. parturiin. Voin tehdä asioita itsenäisesti. 

Kotitehtävien kautta on tullut mietittyä vähän enemmän asioita.  

 
 

Ryhmäläiset kokivat, että teoriatieto toi yleistä tietoa ja ymmärrystä myös jänni-

tysoireista ja jännittämisestä yleensä. Jännitysoireista on ollut haittaa esimerkiksi esiin-

tymistilanteissa, sosiaalisissa tilanteissa ja esimerkiksi kaupassa käydessä, jolloin tulee 

ahdistuksen tunne ja pitää päästä pois äkkiä. Oireet koettiin häpeällisinä, niistä tuli 

alemmuudentunnetta, erityisesti jos ihmiset näkevät, että jännittää. Oireet koettiin pelot-

tavina ja niihin liitettiin negatiivinen merkitys. Itseä pidettiin huonona, mutta muiden 

kohdalla ei ajateltu asiaa kielteisenä asiana.  

 
 Ei osaa olla oma itsensä, taistelee jännitystä vastaan. Yrittää käyttäytyä  
 normaalisti. Ei turhaan huseeraa tai hästää, yrittää olla rauhallinen, ei olisi 
 levoton.  
 
 Sydämen tykyttely on vähäisempää. Vielä tulee hikoiltua samalla tavoin. 
 

Otan Propralia kun lähden kauppaan, kun se lievittää niitä oireita. Olen 
yrittänyt ilman Proparalia, välillä onnistunut hyvin, välillä huonosti. Käy-
tän myös sisäistä puhetta, hyvin mennee, minä pystyn siihen, tullee mitä 
tullee, minä teen sen ja selviän.  
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Ajattelen itseä kannustavia lauseita, kuten hyvin se menee.  
Ei minulla kyllä enää jännitä niin paljon. On mennyt eteenpäin siinä suh-
teessa.  
 

Yksi ryhmätapaamisen teoriatieto osuuksista oli itsetunnon merkitys vuorovaikutusti-

lanteissa. Ryhmäläiset arvioivat hyvää itsetuntoa seuraavanlaisesti: on itsevarma ja tyy-

tyväinen itseensä, uskaltaa kertoa omia mielipiteitään, vastata kysymyksiin ja esittää 

mielipiteitä ilman kysymyksiäkin. Hyvän itsetunnon he näkivät itsensä hyväksymisenä 

ja itseensä luottamisena. Itsevarma ihminen on jämäkkä ja rauhallinen, sosiaalinen ih-

minen, joka tulee toimeen kaikkien kanssa. Hyvän itsetunnon omaava ihminen ei ajatte-

le, mitä muut ajattelevat itsestä. Ryhmäläiset kertoivat, että hyvät ihmissuhteet auttavat 

jännityksen poistossa. Ryhmäläiset arvioivat, että itsetuntoon liittyvät asiat ovat vaikut-

tamassa jännittämiseen ja toivoivat, että itsevarmuus lisääntyy sosiaalisissa tilanteissa 

ryhmähoidon aikana ja hoidon jälkeen. Ryhmäläisten mukaan sosiaalinen käyttäytymi-

nen ja sosiaaliset taidot sekä itsetuntoon ja itsevarmuuteen liittyvät asiat liittyvät toisiin-

sa. He kokivat ja arvostivat sitä, että sosiaalisten taitojen lisääntymisen myötä ihminen 

osaa ottaa toiset ihmiset huomioon ja osaa olla kohtelias.  

   

  Helpompi ilmaista omia mielipiteitä, uskallan väittää vastaan. Aiemmin en 
  väittänyt vastaan.  

  Pidän omista oikeuksista puolta.  

 

 

Ryhmähoidon teemaan kuului automaattisten ajatusten kanssa työskentely, joilla tarkoi-

tetaan välitöntä ajattelua itsestä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Ryhmähoidossa ope-

teltiin tunnistamaan henkilökohtaisia automaattisia ajatuksia ja niiden vaikutusta jännit-

tämiseen, itsetuntoon ja sosiaalisissa tilanteissa esiin nousevaan ahdistuksen tunteeseen. 

Ryhmäläiset tunnistivat olevan itsellään katastrofiajattelua, ajatusten lukemista, negatii-

visia ajatuksia, kriittisiä, pessimistisiä ajatuksia itseä kohtaan.  

 

 Mitähän tuokin minusta ajattelee. Huomaakohan se että kädet tärisee,  
  möläytänkö jotakin tai sanonko jotakin tyhmää.  
  Negatiivista ajattelua itsestä, en pysty…, nolaan itseni… 
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Ryhmäläiset kokivat ryhmähoidon myötä hallitsevansa haitallisia ajatuksia nykyisin 

ihan hyvin. Esimerkiksi tekemisen kautta, vaikka kirjan lukemisen kautta pystyy hallit-

semaan ajatuksia. Ryhmässä opeteltiin ajatusten suuntaamista muualle tai yrittämällä 

muuttaa ajatusta positiivisemmaksi sekä huomioimaan myös myönteiset ajatukset itses-

tä. Automaattisten ajatusten vaikutus oli riippuvainen ryhmäläisen tavasta tulkita ajatus-

taan. Lisäksi ryhmäläiset opettelivat käyttämään tilanteissa vaihtoehtoisia selityksiä 

sekä itsensä kannustamista sisäisen puheen avulla.  

 
 Jos on joku tilanne, kannustan: hyvin se meni.. 
 
 Yritän ajatella jotakin muuta. esim. tietokone juttuja, mitä nyt aina  
 mieleen tulee. Mietin vaihtoehtoisia selityksiä. Kyllä minä tästä kaupasta 
 käynnistä selviän.  
 
 Alan tekemään jotain, tuolloin ajatukset saa suunnattua muuhun.  
 Rauhoittelen itseäni sisäisellä puheella. 

  Yritän muuttaa ajatusta. Alan tekemään jotakin, että saan ajatukset toisaal
  le tai yritän kääntää ajatuksia myönteisemmäksi.  

 
  En päästä sitä vahvaksi, en anna ohjailla, että jäisin jostakin pois tai  
  jättäisin jotakin tekemättä. 
 

 

Ryhmähoidon aikana ryhmäläiset löysivät itsestään myös myönteisiä ajatuksia ja piirtei-

tä, jotka he olivat aiemmin sivuuttaneet tai kokeneet ne merkityksettöminä.  

 
 Olen tunnollinen.  
 
 Jos jonnekin lähden, ajattelen, ei se nyt niin paha ole, hyvin se menee. Ei 
 tule enää niin kielteisesti ajateltua. 
 
 Olen ihan hyvä metsästyksessä, olen ihan hyvä isä. 
 Kaupassa käyntini on helpottunut, kun käyn siellä enemmän. 
 
 
 

Ryhmäläiset käyttivät mielikuvia ja suoraa altistamista hyödykseen ja opettelivat mieli-

kuvien hyödyntämistä. Ryhmäläiset kertoivat käyttävänsä erilaisia keinoja sosiaalisissa 

tilanteissa selviytyäkseen ja he asettivat itselleen myös tavoitteita, joita voisivat kokeil-

la.  
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Käyn joskus paikkaan menemisen mielikuvissa läpi. Hengitysharjoituksia.   
 
Voin käydä tulevan jännittävän tilanteen ensin mielessäni läpi esim. esi-
telmä, käymiset jossakin.  
 
Kahvilassa, ravintolassa käynti olisi seuraava askel.  Näihin voisi tehdä 
sen mielikuvaharjoittelun, nyt tuntuu vielä isolta asialta. 

 

 

Ryhmähoidon aikana opeteltiin myös hyödyntämään selviytymislauseiden käyttöä. Sel-

viytymislauseiden tarkoituksena on kannustaa tai helpottaa jonkin asian tekemistä.  

 
En ole erityisemmin käyttänyt niitä.  
 
Olen käyttänyt, tuonut uskoa ja voimaa myös sisäisesti. Selviytymislauseet 
ovat kannustaneet tekemään asioita. Olen lukenut materiaalia kotona.  
 
Olen käyttänyt. Kannustavia. Olo rauhoittuu. 

 

 

Ryhmäläiset kokivat kotitehtävät ja teoriaosuudet yleisesti hyvinä ja hyödyllisinä. Teo-

ria osasta sai tietoa ja apua käytännön tilanteisiin selviytyä, ne koettiin auttavina.  

 
Hyviä ja hyödyllisiä, eikä liian vaikeita tehdä.  
 
Ne olivat mukavia, tarpeellisia. Tulee syvällisemmin pohdittua asioita. Ei 
olisi ehkä tullut muutoin ajateltua niin.   
 
Oli hyötyä, olivat hyviä. Toivat ymmärrystä asiaan.  

 

 

Ryhmähoidossa käytetyt harjoitukset ja tutustumiskäynnit  

 

 

Ryhmäläisiltä kysyttiin mielipidettä altistamista yhtenä hoitokeinona, onko se auttanut 

yhtenä hoitokeinona ja jos, niin miten. Ryhmäläisiä kehotettiin altistamaan itseä erilai-

sille peloille ja tilanteille tapaamisten välillä ja he kokeilivatkin altistamista eri tilanteis-

sa kuten ryhmätapaamisilla materiaalin ääneen lukemista sekä erilaisia asiointitilanteita 

kuten puhelimella soittamista tai jonkin ostoksen tekemistä kaupassa. Kaikki ryhmäläi-

set arvioivat altistamisen auttaneen ja siitä olleen hyötyä itselleen. 
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On auttanut. Nykyään on helpompi tehdä jotakin asioita läpi kuten soittaa  
puhelimella. Nyt on helpompi alkaa käymään tilanteissa tiheämpään tai  
menemään vaikeampaan tilanteeseen esim. soittamaan. Olen soittanutkin  
ohjaajalle.  
 

Se on hyvä homma. Tullut käytyä katsomassa jossakin ja kun se kortilla 
maksaminenkin oli pakko, katselin vähän aikaa ja sitten maksoin. Altista-
misen jälkeen jännitys lievenee, kun näkee, miten se tapahtuu tai näkee 
ettei siinä ole mitään pelättävää.  
 
On auttanut. Hyvä keino. Olen altistanut lähinnä kotitehtäviä tekemällä.  
 
Vaikka ei ollutkaan kaupassa käyntiä, tuli lähdettyä esimerkiksi äidin mu-
kaan, aiemmin tuli jäätyä autoon istumaan. Kerran äiti jopa sanoi, että lä-
hetään pois kun hän ei enää jaksa kaupassa olla. 
 
Kaupassa käynti kävellen, miespuolisten henkilöiden vastaan käveleminen. 
Altistamista on tullut koiran hankinnan myötä ja siihen liittyen kävelyt. 
Ryhmään käveleminen muutaman kerran, sujuivat yllättävän hyvin.  

 

 

Ryhmäläisiltä kysyttiin ryhmätilassa toteutetuista harjoituksista ja tutustumiskäynneistä. 

Ryhmäläiset kokivat niiden tukevan selviytymistä.  

 
Ne olivat melko helppoja, joten niillä ei ollut suurempaa vaikutusta. Mi-
nun ongelmana on enemmän puhelimella soittaminen.  
 
Onhan ne auttaneet. Näkee, että paikat eivät ole pelottavia.  Altistaminen 
ja tavoitteet ovat eniten auttaneet minua.  

  
Kuusamo-talossa käynti auttoi. Ensin ajattelin sen ahtaaksi, mutta nähty-
ään paikan totesi, että täällä on tilaa ja uloskäyntejä. Lukemisesta tuli hyvä 
olo jälkeenpäin.  
 
Vuoropuhelu vastakkain oli liian ahdistava, koska oli keskipisteenä. 
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KUVIO 5. Ryhmäläisten kokemukset ryhmähoidosta ja hyöty osallistujille 

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Ryhmäläisten kokemukset ryhmähoidosta ja hyöty osallistujille 
 

Ryhmäläiset kokivat pääsääntöisesti, varsinkin ensimmäisellä ryhmäkerralla, jännittä-

vänsä aika paljon, mutta tulivat kuitenkin ryhmään odottavin mielin. Ryhmäläisillä oli 

myös mahdollisuus vaikuttaa ryhmähoidon sääntöihin ja ryhmähoidossa käsiteltäviin 

asioihin.  

 

Korteilla esittely 

Ryhmähoidon periaatteet 
ja sisällöt 

Me-hengen syntyminen 

Omat tavoitteet 

Kuulumisten vaihtamiset 

Kuuntelevan eläytymisen 
asteikko 

 Tyytyväisyys hoitoon  

Kehittämisehdotukset  

Ryhmäläisten koko-
naisarvio ryhmähoi-
dosta   

Ryhmäläisten osal-
listuminen ja aktii-
visuus     

Uskallus tehdä asioita  

Ajattelun muutokset  

Ryhmäläisten tutus-
tuminen, orientoi-
tuminen ja sitoutu-
minen ryhmähoitoon 

Ryhmäläisten 
kokemukset ryh-
mähoidosta ja 
hyöty osallistujil-
le 
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Ryhmäläisten tutustuminen, orientoituminen ja sitoutuminen ryhmähoitoon 

 

Ensimmäisellä ryhmäkerralla käytiin keskustellen läpi, mitä asioita ryhmähoito pitää 

sisällään, jotta ryhmäläisille muodostuu näkemys ryhmän sisällöistä. Ensimmäisellä 

ryhmäkerralla keskusteltiin ja käytiin läpi ryhmähoidon säännöt ja periaatteet, jotka 

jokainen ryhmäläinen sai mukaansa kotiin.  

 

 Jännitti aika paljon, odottavin mielin vaikka jännitti.  

No jännitti aivan mahdottomasti. Jännitti ja mietitytti, että onkohan siitä 
mitään apua. Pelotti. 
  
Jännittyneenä, olo oli jännittävä. Hirveästi jännitti.   

 

Ensimmäisellä ryhmätapaamisella ryhmäläiset esittelivät itsensä toisilleen kuvakorteilla, 

jonka ryhmäläiset kokivat helpompana kuin tavanomaisen nimellä esittelyn. Korteista 

sai valita itselleen tärkeän harrastuksen tai asian ja kertoa sillä tavoin itsestään.  

  

 Korttien kautta esittely oli helpompaa.  

 Esittely oli ihan mukava, kiva, erilainen.  

 Esittely tuntui pelottavalta.  

 

Muilla ryhmäkerroilla ryhmäläiset kokivat, että oli helpompaa tulla ja ryhmäläiset ker-

toivatkin ryhmään tulemisen helpottuneen kerta toisensa jälkeen. Jokaisen ryhmän alus-

sa ryhmäläiset ja ohjaajat kertoivat toisilleen omat henkilökohtaiset viikon takaiset kuu-

lumiset, jonka ryhmäläiset kokivat myönteisenä asiana. Kuulumisten vaihtaminen koet-

tiin myös toisiinsa tutustumista lisäävänä asiana. Jokaisen ryhmätapaamisen lopuksi 

ryhmäläiset antoivat palautetta kuuntelevan eläytymisen asteikon avulla, jonka tarkoi-

tuksena oli, että ohjaajat saavat palautetta siitä, miten ryhmäläiset kokevat tulleensa 

kuulluksi. Toisaalta lomake rohkaisi myös ryhmäläisiä ilmaisemaan itseään ja omia 

tuntemuksiaan.   
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Alussa kyseltiin kuulumisia, käytiin kotitehtäviä ja teoriaa läpi, lopussa oli 
yleensä tietoisuustaitoharjoituksia, rentoutusharjoituksia. Ryhmään tule-
minen helpottui kerta toisensa jälkeen.  
 
Asetettiin tavoitteita vuoden päähän ja kahden vuoden päähän. Käytiin lä-
pi tuntemuksia ja mietteitä. 
 
Kotitehtäviä oli paljon, kerrattiin niitä tilanteita, missä oli jännittänyt, oli 
itsehavainto lomake tuntemuksista. Enpä minä oikein muista. Oli roolihar-
joituksia esim. toisen henkilön kanssa. Kuusamo-talolla käynti, tuli lähet-
tyä, vaikka jännitti.  
 
Teoriaosuus, kuunneltiin tietoisuustaito nauhaa. Ryhmän tunnelma oli hy-
vä, ei ihan rento, mutta siedettävä.  

 

Ryhmäläiset arvioivat toimivansa sosiaalisissa tilanteissa aiempaa rohkeammin ja he 

kokivat, että teoriasta oli ollut apua ja hyötyä. 

  Aiemmin en uskaltanut lähteä liikkeelle, nyt uskallan lähteä kauppaan ja 
 enää ei tule silleen ajateltua, että tuntuu kauhealta.  

 Teoriasta oli apua ja hyötyä. 

 Nykyään on varmempi olo, pystyy tekemään sellaisia juttuja, mitä aiem
 min ei pystynyt. 

 Olen vähän rohkeampi. 

 

Ryhmäläiset kokivat saaneensa ryhmähoidosta ja teoriaosuuksista tietoa ja uusia keinoja 

selviytyä ja helpottaa jännitysoireita. Ryhmäläisten mielestä ryhmällä ja ryhmähoidolla 

on ollut vaikutusta myös itsetuntoon ja heitä pyydettiin arvioimaan omaa itsetuntoa.  

 

 Tuli ymmärrystä, että on tätä muillakin. Käsien tärinää on vielä nykyisin, 

 mutta vähemmän.. 

Yritän rentoutua hengittelemällä rauhallisesti, muiden juttujen miettimi-
nen, joskus omaa mielen tsemppaamista ja kannustusta. 

 Nyt tietää, että muillakin on niitä jännitysoireita, en ole ainut, se helpottaa. 

Silmiin katsominen on helpottunut, otan enemmän katsekontaktia. Olen 
rohjennut mennä sosiaalisiin tilanteisiin esim. Junnuun meno.  
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 Olisiko 6. Toivoisin, että olisi 10. Minulla on huono itsetunto.  
 

Se on ehkä hieman parempi, vähän itsetunto noussut. Näen positiivisena 
nykyisin ihmissuhteiden merkityksen.  

 
Ryhmä on kohottanut itsetuntoa. Tosiaan tietää, ettei ole ainut ja muillakin 
on ihan samoja tuntemuksia. Olen seurallisempi, juttelen paljon enemmän. 
Helpompi ilmaista mielipiteitä, uskallan väittää vastaan. Uskallan sanoa 
suoraan, pidän omista oikeuksista puolta, aiemmin en väittänyt vastaan. 
Vanhemmat huomanneet ja sanoneet, että juttelen paljon enemmän. Huo-
masivat ryhmän puolessa välissä. Itse ei ollut ajatellut.  
 
Ryhmähoito paransi itsetuntoa. Olen rohkeampi lähtemään uusiin tilantei-
siin nykyisin. 
En enää aliarvioi niin paljon itseä. Ryhmä on tukenut, ryhmän tuki on ollut 
tärkeää. Huomannut ettei ole yksin.  

Itsetunnon lisääntymisen myötä itsevarma olo on lisääntynyt sosiaalisissa 
tilanteissa.  

 

Haitallisten ajatusten hallinnan tunnistamisessa ryhmähoidosta ja teoriasta oli ollut apua 

ja konkreettisesti toiminnassa oli tapahtunut muutosta parempaan. 

  
 Ajatus ”en pysty” muuttui aika paljon. 

 Teen asian vaikka se tuntuu hankalalta. 

 Teen jotakin juttuja, käyn yksin jossakin, aiemmin en käynyt.  
Aiemmin piti olla joku mukana.  

 

Ryhmäläisiltä kysyttiin, miten he ovat voineet käyttää oppimiaan tietoja, teoriaa ja taito-

ja hyödyksi ryhmän päättymisen jälkeen.  

Olen käyttänyt mielikuvaharjoitusta ja tietoisuustaitoja ennen jännittävää 
tilannetta.  
 
Kaupassa käyntiä tulee ajateltua positiivisemmin ja tulee otettua ohjeet 
mukaan. 
 
Olen voinut käyttää tietoja ja taitoja kohtalaisesti. 
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Ryhmäläisten osallistuminen ja aktiivisuus  

 

Ensimmäisellä ryhmäkerralla aloitettiin keskustelua ryhmäläisten omista tavoitteista 

sekä millä keinoin tavoitteet saavutetaan. Keskustelua jokaisen ryhmäläisen tavoitteista 

pidettiin yllä koko ryhmähoidon ajan ja niihin palattiin ryhmätapaamisilla. Lisäksi ryh-

mäläiset kertoivat tuntemuksistaan ja ajatuksistaan ryhmässä olemisesta sekä siitä, miltä 

heistä tuntui olla ryhmässä ensimmäisen ja muiden ryhmäkertojen jälkeen. Ensimmäi-

sen ryhmäkerran jälkeen ryhmäläiset arvioivat olonsa ihan mukavaksi.  

  

 Ihan mukava olo, ajattelin, ajattelin, ehkä tästä on jotakin hyötyä ja toi
 voin, että ryhmästä olisi hyötyä. Lähdin kotiin hyvillä mielin.  

 En oikein muista, jännitys jotenkin lamaa, kai hyvällä mielellä.  

 Hyvällä mielellä. Ajatteli, ettei se niin vaikeata ollutkaan. 

 

Ryhmäläiset kokivat, että uskallus ja rohkeus asioiden tekemiseen lisääntyi ryhmähoi-

don myötä. Ryhmäläiset kokivat hyötyvänsä ryhmähoidosta, koska he arvelivat tapaa-

vansa muita, joilla on sama ongelma. He ajattelivat ryhmähoidon tuovan varmuutta so-

siaalisiin tilanteisiin ja jo tieto ettei ole ainut, koettiin helpottavana. 

 
Uskaltaa puhua jotakin enemmän esim. luokassa, kahvilla käynti yksin, 
uskaltaa lähteä liikkeelle. Aiemmin en uskaltanut lähteä liikkeelle, olen 
uskaltanut puhua luokassa.  
 
Enää ei tule silleen ajateltua, että tuntuu kauhealta. Tulee käytyä kaupassa, 
mentyä rennosti, kun tietää, että muillakin on jännitysoireita.  
 
Kaupassa käynnit lisääntyneet, katsekontaktin ottaminen on helpottunut.  
 
Olen altistanut itseäni enemmän. Pystyn maksamaan kortilla kaupassa, sitä 
ei enää mieti niin paljon. Aiemmin nostin aina sopivan rahan. Päätti, että 
oli pakko tehdä sitä ja kun teki, huomasi ettei tämä niin paha ole. Itse ta-
pahtumaa ei enää mieti niin paljon kuten kortilla maksamista.   
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Ryhmäläisten kokonaisarvio ryhmähoidosta 

 

Ryhmäläisiltä antoivat kokonaisarviota ryhmästä ja ryhmähoidosta ja arvioivat ryhmä-

hoidon hyötyä itselleen. He arvioivat omaa selviytymistään ennen ryhmää ja ryhmähoi-

don jälkeen.  

Oli, sain paljon hyödyllistä tietoa sosiaalisten tilanteiden pelosta. Arvosa-
na 8.  
 
Sai tukea ja kannustusta. Oli hyötyä. 
 
Hyvin olen pärjännyt. Olen ollut kursseilla ja työharjoittelussa ala-asteella 
ja ne ovat sujuneet hyvin. Ennen arvioin omaksi selviytymiseksi ennen 
ryhmää numeron 4, nyt 7. Tavoitteena 8.  
 
Hyvin olen selviytynyt. Harmitti, että se loppui kun just pääsi sisälle. En-
nen ryhmää 3- 4. Nyt ryhmän jälkeen 6- 7. 
Aiemmin asteikolla 3-4, nyt 6- 7. Tavoite 10. Paremmin nyt selviytyy.  

 

Ryhmäläiset arvioivat tyytyväisyyttä hoitoon.  

Olin, melko tyytyväinen. Kaikki oli tarpeellista. Ryhmä oli sopiva. 
 
Olin tyytyväinen. Ei tuntenut itseään ulkopuoliseksi. Tunsi kuuluvansa 
ryhmään. Tuntui, että sai puhua, ei tarvinnut hävetä, sai olla oma itsensä, 
ei tarvinnut esittää.  
 
Olin tyytyväinen ryhmähoitoon ja teoriatietoon olin tyytyväinen.  

 

Ryhmäläiset saivat esittää mielipiteensä ryhmähoidon muuttamiseksi ja kehittämiseksi. 

 Harjoituksia olisi voinut olla enemmän. Tekemistä ja vuorovaikutustilan-
 teita. 

Ryhmä olisi saanut pidempään kestää. Hyvää oli kun materiaali jäi itselle, 
voi palata myöhemmin asioihin. 
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8.3 Tulokset SPIN-FIN mittarilla mitattuna  
 

SPIN-FIN mittarin kautta saatuja tuloksia tarkastelen yksilötasolla sen vuoksi, että ryh-

mäläisen alku- ja loppupisteissä oli tapahtunut muutosta väittämien osalta parempaan 

suuntaan ja näin saadut tulokset osoittavat myös ryhmähoidon vaikuttavuutta. Toisaalta 

myös väittämiä vertailemalla voi arvioida, kuinka paljon ryhmäläisillä on väittämien 

osalta yhtäläisyyksiä. Väittämät on jaoteltu seuraavanlaisesti äärimmäisen paljon (4 

pistettä), hyvin paljon (3 pistettä), kohtalaisen paljon (2 pistettä), vähän (1 pistettä) ja ei 

yhtään (0 pistettä). Ryhmäläinen esiintyy tuloksissa keksityllä nimellä.  

 

Matin alkupisteet olivat 23 pistettä. Matti oli valinnut mittarista äärimmäisen paljon 

väittämän ainoastaan kohdasta nolostuneeksi tuleminen ja tyhmältä vaikuttaminen kuu-

luvat pahimpiin pelkoihini. Hänellä väittämät hyvin paljon toteutuivat seuraavien väit-

tämien kohdalla kuten toisten ihmisten edessä punastuminen vaivaa minua, arvostelluk-

si tuleminen pelottaa minua paljon, nolostumisen pelko saa minut välttämään joidenkin 

asioiden suorittamista tai puhumista toisille ihmisille sekä vältän tekemisiä joissa olen 

keskipisteessä. Matti oli valinnut kohtalaisen väittämän ainoastaan kohdasta, pelkään 

tehdä asioita kun ihmiset saattaisivat katsella. Hänen kohdallaan oli viisi vähän väittä-

mää kuten pelkään määräävässä asemassa olevia ihmisiä, vältän kutsuille osallistumista, 

tuntemattomille puhuminen pelottaa minua ja  tekisin mitä tahansa välttääkseni arvos-

telluksi tulemisen. Matti oli ainoa ryhmäläistä, joka oli valinnut myös väittämät - ei yh-

tään seuraavien väittämien kohdalla, kuten minua pelottavat kutsut tai tapahtumat, jois-

sa on ihmisiä, hikoileminen toisten ihmisten edessä aiheuttaa minulle ahdinkoa, vältän 

joutumasta pitämään puheita, sydämen tykytys vaivaa minua ollessani ihmisten lähellä, 

vältän puhumasta kenellekään määräävässä asemassa olevalle ja vapiseminen tai täri-

seminen muitten edessä aiheuttaa minulle ahdinkoa.  

 

Matin kohdalla kehittymistä oli tapahtunut väittämästä hyvin paljon, väittämään vähän, 

joka tarkoittaa kahden asteen edistymistä alkuhaastattelusta loppuhaastatteluun seuraa-

vien väittämien kohdalla: toisten ihmisten edessä punastuminen vaivaa minua, vältän 

tekemisiä, joissa olen keskipisteenä. Edelleen yhden väittämän kehittymistä oli tapahtu-

nut seuraavien väittämien kohdalla: pelkään määräävässä asemassa olevia ihmisiä, ar-
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vostelluksi tuleminen pelottaa minua paljon, vältän kutsuille osallistumista, tuntemat-

tomille puhuminen pelottaa minua, nolostuneeksi tuleminen ja tyhmältä vaikuttaminen 

kuuluvat pahimpiin pelkoihini. Matin kohdalla on huomioitava myös se, että osalla väit-

tämistä tapahtui myös heikentymistä ryhmähoidosta huolimatta seuraavien väittämien 

kohdalla; kuten minua pelottavat kutsut ja tapahtumat, joissa on ihmisiä, hikoileminen 

toisten ihmisten edessä aiheuttaa minulle ahdinkoa, pelkään tehdä asioita kun ihmiset 

saattaisivat katsella sekä vapiseminen tai täriseminen muitten edessä aiheuttaa minulle 

ahdinkoa. Osa väittämistä pysyi samana kahdessa kohdassa alku- ja loppumittauksissa 

kuten vältän puhumasta ihmisille joita en tunne, nolostumisen pelko saa minut välttä-

mään joidenkin asioiden suorittamista tai puhumista toisille ihmisille. Matin loppupis-

teet olivat 18 pistettä eli 5 pistettä paranemista alkupisteisiin verrattuna.  
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Markun alkupisteet olivat 49 pistettä. Markku oli valinnut mittarista väittämän äärim-

mäisen paljon seuraavista kohdista; minua pelottavat kutsut ja tapahtumat, joissa on 

ihmisiä, vältän joutumasta pitämään puheita, sydämen tykytys vaivaa minua ollessani 

ihmisten lähellä, pelkään tehdä asioita kun ihmiset saattaisivat katsella ja vapiseminen 

tai täriseminen muitten edessä aiheuttaa minulle ahdinkoa. Hänellä oli siis väittämä ää-

rimmäisen paljon valittuna viiden väittämän kohdalla 17:toista väittämästä. Markun 

kohdalla väittämät hyvin paljon toteutuivat seuraavien kuuden väittämien kohdalla, ku-

ten vältän puhumasta ihmisille joita en tunne, hikoileminen toisten ihmisten edessä ai-

heuttaa minulle ahdinkoa, vältän kutsuille osallistumista, vältän tekemistä, joissa olen 

huomion keskipisteenä, tekisin mitä tahansa välttääkseni arvosteluksi tulemisen ja no-

lostuneeksi tuleminen tai tyhmältä vaikuttaminen kuuluvat pahimpiin pelkoihini. Mark-

ku oli valinnut kohtalaisen väittämän viiden väittämän kohdalta, kuten pelkään määrää-

vässä asemassa olevia ihmisiä, arvostelluksi tuleminen pelottaa minua, nolostumisen 

pelko saa minut välttämään joidenkin asioiden suorittamista tai puhumista toisille ihmi-

sille, tuntemattomille puhuminen pelottaa minua ja vältän puhumasta kenellekään mää-

räävässä asemassa olevalle. Markku oli valinnut vähän väittämän ainoastaan toisten 

ihmisten punastuminen vaivaa minua kohdasta. Hänellä ei ollut väittämää; ei yhtään 

valittuna laisinkaan, joten hänen kohdallaan jännitys- ja ahdistuneisuus oireilu oli kohta-

laisesta väittämästä äärimmäisen paljon väittämään. Hänen alkupisteensä olivat 49 pis-

tettä, joka on erittäin korkea pistemäärä.  

 

Markun kohdalla kehittymistä oli tapahtunut kahden arvon verran seuraavien kolmen 

väittämien kohdalla kuten minua pelottavat kutsut ja tapahtumat, joissa on ihmisiä, sy-

dämen tykytys vaivaa minua ollessani ihmisten lähellä ja vapiseminen tai täriseminen 

muitten edessä aiheuttaa minulle ahdinkoa. Edelleen yhden arvon kehittymistä oli ta-

pahtunut seuraavien kuuden väittämien kohdalla: vältän puhumasta ihmisille joita en 

tunne, hikoileminen toisten ihmisten edessä aiheuttaa minulle ahdinkoa, vältän tekemi-

siä joissa olen keskipisteessä, tuntemattomille puhuminen pelottaa minua, vältän joutu-

masta pitämään puheita, pelkään tehdä asioita kun ihmiset saattaisivat katsella. Markun 

kohdalla on huomioitava myös se, että yhden väittämän kohdalla tapahtui heikentymistä 

ryhmähoidosta huolimatta eli väittämän arvostelluksi tuleminen pelottaa minua paljon.  

Kuusi väittämää pysyi samana alku- ja loppumittauksissa kuten pelkään määräävässä 

asemassa olevia ihmisiä, nolostumisen pelko saa minut välttämään joidenkin asioiden 
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suorittamista tai puhumista toisille ihmisille, vältän kutsuille osallistumista, tekisin mitä 

tahansa välttääkseni arvostelluksi tulemisen, nolostuneeksi tuleminen tai tyhmältä vai-

kuttaminen kuuluvat pahimpiin pelkoihini, vältän puhumasta kenellekään määräävässä 

asemassa olevalle. Markun kohdalla kehittymistä oli tapahtunut 17 väittämästä 8 koh-

dalla. Loppupisteet olivat 38 pistettä eli alkupisteisiin nähden 11 pisteen verran parem-

mat.    

 

 
 
 

 

Mikan alkupisteet olivat 52 pistettä. Mika oli valinnut kolme äärimmäisen paljon väit-

tämää seuraavanlaisesti; minua pelottavat kutsut ja tapahtumat, joissa on ihmisiä, vältän 

tekemisiä joissa olen keskipisteessä, vältän joutumasta pitämään puheita. Hänellä oli 

siis väittämä äärimmäisen paljon valittuna kolmen väittämän kohdalla 17:toista väittä-

mästä. Mikan kohdalla väittämät hyvin paljon toteutuivat seuraavien 12 väittämien koh-

dalla, kuten pelkään määräävässä asemassa olevia ihmisiä, toisten ihmisten edessä pu-

nastuminen vaivaa minua, arvostelluksi tuleminen pelottaa minua paljon, nolostumisen 
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pelko saa minut välttämään joidenkin asioiden suorittamista tai puhumista toisille ihmi-

sille, hikoileminen toisten ihmisten edessä aiheuttaa minulle ahdinkoa, vältän kutsuille 

osallistumista, tuntemattomille puhuminen pelottaa minua, tekisin mitä tahansa vält-

tääkseni arvostelluksi tulemisen, sydämen tykytys vaivaa minua ollessani ihmisten lä-

hellä, pelkään tehdä asioita kun ihmiset saattaisivat katsella, nolostuneeksi tuleminen tai 

tyhmältä vaikuttaminen kuuluvat pahimpiin pelkoihini ja vapiseminen tai täriseminen 

muitten edessä aiheuttaa minulle ahdinkoa. Hänellä oli hyvin paljon väittämiä siis valit-

tuna 12 väittämän osalta eli oireilu oli voimakasta.  

 

Mika oli valinnut kohtalaisen väittämän kahden väittämän kohdalta, kuten vältän puhu-

masta ihmisille joita en tunne ja vältän puhumasta kenellekään määräävässä asemassa 

olevalle. Huomioitavaa on se, että hän ei ollut valinnut ei yhtään tai vähän väittämää, 

vaan jännitys- ja ahdistuneisuus oireilu oli kohtalaisesta - äärimmäisen paljoon väittä-

mien kohdalla.  

 

Mikan kohdalla kehittymistä oli tapahtunut kahden arvon verran seuraavien kahden 

väittämien kohdalla; hikoileminen toisten ihmisten edessä aiheuttaa minulle ahdinkoa ja 

vältän tekemisiä joissa olen keskipisteessä. Edelleen yhden arvon kehittymistä oli tapah-

tunut seuraavien kymmenen väittämien kohdalla: pelkään määräävässä asemassa olevia 

ihmisiä, toisten ihmisten edessä punastuminen vaivaa minua, minua pelottavat kutsut ja 

tapahtumat, joissa on ihmisiä, arvostelluksi tuleminen pelottaa minua paljon, nolostumi-

sen pelko saa minut välttämään joidenkin asioiden suorittamista tai puhumista toisille 

ihmisille, vältän kutsuille osallistumista, tuntemattomille puhuminen pelottaa minua, 

vältän joutumasta pitämään puheita, tekisin mitä tahansa välttääkseni arvostelluksi tu-

lemisen sekä vapiseminen tai täriseminen muitten edessä aiheuttaa minulle ahdinkoa.  

 

Mikan kohdalla on huomioitava myös se, että yhtään väittämää ei heikentynyt ryhmä-

hoidon aikana. Viisi väittämän kohdalla arvo pysyi samana alku- ja loppumittauksissa; 

vältän puhumasta ihmisille joita en tunne, sydämen tykytys vaivaa minua ollessani ih-

misten lähellä, pelkään tehdä asioita kun ihmiset saattaisivat katsella, nolostuneeksi tu-

leminen tai tyhmältä vaikuttaminen kuuluvat pahimpiin pelkoihini ja vältän puhumasta 
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kenellekään määräävässä asemassa olevalle. Ryhmäläisen 3 kohdalla kehittymistä oli 

tapahtunut 17 väittämästä 12 kohdalla. Loppupisteet olivat 38 pistettä eli alkupisteisiin 

nähden 14 pisteen verran paranemista.   

 

 

 
 
 
 
KUVIO 6. Ryhmäläisten alku ja 
loppupisteet 
 
 

 
 
 

 alku haas-
tattelu          

loppu-
haastatte-
lu 

Matti  23 18 

Markku  49 38 
Mika  52 38 

 
 

Ryhmäläisten alku- ja loppupisteiden perusteella voidaan todeta, että ryhmähoi-
tomallilla on saatu vähentymään ryhmäläisten oireita ja siten ryhmäläiset ovat 
hyötyneet hoidosta.  
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9 POHDINTA 
 

 

Sosiaalisten tilanteiden pelko on ongelma, jonka oirekuva vaihtelee lievästä jännittämi-

sestä ja ahdistuneisuudesta vaikeaan ja hankalaan oireiluun, joka voi johtaa usein vuo-

rovaikutuksen välttämiseen ja vaikeutta ihmissuhteiden rakentamista muiden ihmisten 

kanssa, erityisesti ryhmässä oleminen saattaa aiheuttaa ahdistusta. Vaikeasta sosiaalis-

ten tilanteiden pelosta kärsivällä nuorella on merkittävä mahdollisuus syrjäytyä yhteis-

kunnasta. Lisäksi sairaus vaikuttaa osallisuutta heikentävästi ja voi johtaa muihin mie-

lenterveysongelmin tai erilaisiin riippuvuusongelmiin.  

 

Ennen opinnäytetyön aloittamista, vaikka minulla oli ahdistuneisuushäiriöiden hoitami-

sesta yleisellä tasolla perustietoa, koin, että aihe oli varsin haasteellinen. Otin kuitenkin 

haasteen vastaan ja tästä olen erittäin tyytyväinen. Opinnäytetyön myötä tutustuin laa-

jasti alaa koskevaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin, jotta pystyisin ymmärtämään ilmiö-

tä. Artikkelit, tutkimukset ja kirjallisuus olivat mielenkiintoista lukea ja tieto lisääntyi 

sosiaalisten tilanteiden pelosta ja sen hoitamisesta myös itsellä merkittävästi. Toisaalta 

koin, että minulle oli hyötyä aiemmista kognitiivisen terapian opinnoista, sillä käsitteet 

olivat jollakin tapaa tuttuja. Koko opinnäytetyön prosessin ajan koin asiantuntemukseni 

lisääntyvän sosiaalisten tilanteiden pelosta sekä sen hoitomuodoista. Oma henkilökoh-

tainen tavoitteeni oli kannustaa, ohjata ja tukea ryhmäläisiä sosiaaliseen vuorovaikutuk-

seen ja yrittää luoda heille onnistuneita kokemuksia, jotta välttämiskäyttäytyminen vä-

henee ja aktiivisuus oman elämän osallisuudesta lisääntyy.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sosiaalisten tilanteiden pelon ryhmähoitoa sekä 

ryhmään osallistuneiden yksilöllisiä kokemuksia ryhmään osallistumisesta.  Tavoitteena 

oli mallintaa käytäntöön ryhmähoidon malli sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiville 

nuorille ja nuorille aikuisille. Tavoitteena oli lisäksi testata sosiaalisten taitojen valmen-

nusryhmään suunniteltua ohjelmaa ja sitä kuinka ohjelma sisältö vastaa sille asetettuja 

tavoitteita. Laadullisen tutkimusmenetelmän avulla opinnäytetyössä on pystytty tuo-

maan esille toisaalta ryhmäläisten yksilöllisiä kokemuksia ja toimintatutkimuksen me-
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netelmien ansiosta on saatu mallinnettua ryhmähoidon malli, jonka kehittäminen jatkuu 

edelleen.  

 

Opinnäytetyön aineisto muodostui haastatteluaineistosta sekä mittarilla kerätyistä mitta-

ustuloksista. Haastatteluaineisto oli opinnäytetyön pääasiallinen aineisto, mutta mittaus-

tulokset toivat tärkeää lisäpalautetta. Vaikka sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivillä 

henkilöillä on vaikeuksia ilmaista itseään ja mielipiteitään, heillä on vaikeus ilmaista 

itseään monisanaisesti ja käyttää kuvailevaa kerrontaa, siitä huolimatta arvioin, että 

haastatteluaineisto on kattava ja opinnäytetyö tarjoaa luotettavaa tietoa tämän kohde-

joukon kokemuksista. Ryhmäläiset kokivat jännittämisen aiheuttavan erilaisia fyysisiä 

ja psyykkisiä, jotka koettiin hankaliksi esiintymistilanteissa sekä kaikissa sosiaalisissa 

tilanteissa. (Isometsä 2011; Holmberg & Kähkönen 2009.) Kaikki ryhmäläiset kokivat 

hankalana ääneen lukemisen. Negatiivisilla ajatuksilla oli vaikutusta toimintakykyyn 

siten, että asioiden itsenäinen hoitaminen koettiin vaikeana ja suunnitellut tehtävät tai 

meneminen johonkin paikkaan saatettiin jättää tekemättäkin. Ryhmähoidosta ja teoria-

tiedosta oli ollut apua haitallisten ajatusten hallintaan ja konkreettisesti toiminnassa oli 

tapahtunut muutosta parempaan. Ryhmähoidolla oli vaikutusta myös tunteisiin ja käyt-

täytymiseen. (Holmberg & Kähkönen 2009.) Rohkeus tehdä asioita oli lisääntynyt ryh-

mähoidon myötä. Ryhmäläiset olivat huomanneet, etteivät ole ainoita ihmisiä, jotka 

kärsivät jännitys- ja ahdistuneisuusoireista.  Erityisesti ryhmäläiset kokivat altistamisen 

tehokkaana hoitokeinona, jonka koettiin auttavan itseä ja jossa huomattiin edistymistä 

tapahtuneen (Miettinen 2008.) Altistamistilannetta jännitettiin, mutta kun altistamishar-

joitus suoritettiin joko omana harjoitteena tai yhteisenä tutustumisena, sen koettiin aut-

taneen eniten. Altistamisharjoitteen myötä huomattiin omat ajatusvääristymät ja nega-

tiivinen asennoituminen tilanteeseen. Kun tilanne oli ohi, huomattiin, että siitä voi sel-

viytyä ja ahdistuneisuus saatiin helpottumaan harjoitteiden myötä.  

 

Ryhmäläisten mielestä ryhmällä on ollut vaikutusta itsetuntoon. Oman mielipiteen il-

maisuun tuli ryhmähoidon myötä rohkeutta ja uskallusta, eikä sitä koettu enää vähäpä-

töiseksi tai merkityksettömäksi asiaksi. Myös erilaisiin paikkoihin lähtemisen koettiin 

helpottuneen hoidon myötä. Ryhmäläisillä oli kokemus, että he olivat myös seuralli-

sempia ryhmähoidon jälkeen. Ryhmäläiset kokivat, että ryhmähoidon jälkeen jänni-

tysoireet ovat lieventyneet aiempaan nähden. Ryhmäläiset kokivat hyötyvänsä ryhmä-
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hoidosta, koska siellä oli muita ihmisiä, joilla on sama ongelma. He kokivat ryhmähoi-

don tuovan varmuutta sosiaalisiin tilanteisiin. Ryhmäläiset kokivat saaneensa ryhmä-

hoidosta uusia keinoja selviytyä ja helpottaa jännitysoireita. Tässä ryhmässä ryhmäläiset 

tekivät aika hyvin kotitehtäviä tai niitä tehtiin yhdessä ryhmätapaamisilla sekä ryhmä-

läiset olivat sitoutuneita ryhmätapaamisiin, joka osaltaan selittää myös ryhmähoidosta 

saatua hyötyä ryhmäläiselle itselleen. (Miettinen 2008.) Myös kotitehtävät ja teemojen 

teoriaosuudet koettiin auttavina. Tämän ryhmän mittaustulosten mukaan oireilu oli var-

sin voimakasta ja hankalaa, joten voidaan ajatella, että tässä käytetyt menetelmät toimi-

vat myös vaikeimmin oireilevien hoidossa.  

 

Muutamat aiemmat tutkimukset (Hope, Piet, Miettinen) sosiaalisten tilanteiden pelosta 

ja sen hoidosta kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä voidaan todeta, että 

kognitiiviset terapian sovellutukset ovat toimineet hyvin hoidollisesti. Hope (2007) tutki 

automaattisia ajatuksia sosiaalisten tilanteiden pelkoa sairastavilla ja tutkimuksessa saa-

tiin selville, että automaattiset ajatukset heijastelevat levottomuuden kokemista, negatii-

vista itse arviointia ja negatiivisen palautteen ja arvioinnin pelkoa. Nämä tulokset ovat 

samansuuntaisia, joka tuli esille ryhmäläisten haastattelussa. Ryhmäläiset kokivat ole-

vansa epävarmoja ilmaisemaan itseään eri tilanteissa, välttivät näitä tilanteita sekä vuo-

rovaikutustilanteita, joihin liittyi mahdollisuus joutua toisten arvioinnin kohteeksi. Pie-

tin (2010) tutkimuksessa sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiviä nuoria hoidettiin kog-

nitiivisella käyttäytymisterapialla ja toista ryhmää tarkkaavaisuuspohjaisella kognitiivi-

sella terapialla. Molemmissa ryhmissä tapahtui parantumista ensimmäisen ja toisen 

ryhmähoidon jälkeen. Miettisen (2008) tutkimus sosiaalisten tilanteiden pelosta ja sen 

hoidosta toteutettiin Kuopiossa, jossa käytettiin menetelmänä kognitiiviseen käyttäyty-

misterapiaan perustuvaa ryhmähoitomallia. Tutkimustulosten mukaan kaikki viisi ryh-

mäläistä arvioi hyötyneensä ryhmästä ja pystyneensä jollain lailla muuttamaan elämän-

laatuaan paremmaksi. Miettisen tutkimustulokset tukevat myös opinnäytetyön tuloksia, 

sillä ryhmäläisten toimintakyky ja liikkeelle lähtemisessä tapahtui selvää edistymistä 

ryhmähoidon aikana. Kognitiiviseen terapiaan ja tarkkaavaisuuspohjaiseen suunniteltu 

ryhmähoito vaikuttaisi olevan tehokas hoitomuoto haastattelujen ja SPIN-FIN mittarin 

pohjalta. Haastattelut tukevat käsitystä ryhmähoidon hyödyllisyydestä, sillä se edistää 

toiminnallisuutta ja vähentää eristäytymisen mahdollisuutta. Altistusharjoitukset ja tu-

tustumiskäynnit auttoivat ryhmäläisiä näkemään, että tilanteista voi selviytyä. Oma kä-
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sitys itsestä muuttui myönteisemmäksi. SPIN-FIN mittarin mukaan alkupisteet laskivat 

huomattavasti verrattuna loppupisteisiin, joten ryhmähoito koettiin auttavana ja se lisää 

tutkimuksen luotettavuutta.  

 

Opinnäytetyön perusteella sosiaalisten tilanteiden pelon ryhmähoidon mallinnus on on-

nistunut ja vaikuttava ja ryhmäläiset saivat apua. Ryhmämuotoista hoitomallia voidaan 

pitää hyvänä hoitomallina, sillä ryhmätapaamiset jo sinänsä ovat altistustilanteita. Li-

säksi ryhmähoitoon liittyvät tavoitteet, teoria ja erilaiset kotitehtävät ja harjoitukset oli-

vat ryhmäläisten mukaan hyödyllisiä ja tarpeellisia. Toisaalta samassa tilanteessa olevi-

en näkeminen ja kuuleminen ja kokemusten vertailu olivat myös ryhmäläisten mielestä 

tärkeitä asioita. Ryhmähoidosta näyttävät eniten hyötyvän ne henkilöt, jotka ovat sitou-

tuneita tekemään annettuja kotitehtäviä ja altistusharjoitteita myös ryhmätapaamisten 

välillä. Mikäli ryhmäläisillä on esimerkiksi päihdeongelmaa, se voi vaikeuttaa ryhmä-

hoitoon sitoutumista. Kaikki ryhmäläiset kokivat hyötyvänsä hoidosta ja tämä näkyi 

mittaustulosten lisäksi myös ryhmäläisten kokemuksissa.  

 

Opinnäytetyö on tehty työelämän tarpeista käsin ja sen tavoitteena oli kehittää myös 

työelämää. Opinnäytetyön palauttaminen työelämään tapahtui osastotunnilla 

14.12.2012, johon osallistui nuorisopsykiatri, kaksi aikuispsykiatria, toimintaterapeutti 

sekä viisi sairaanhoitajaa. Opinnäytetyön esittelyyn oli varattu aikaa vajaa tunti. Osasto-

tunnin alussa kerroin lyhyesti miten tulen esittelemään opinnäytetyöni. Alkuun esittelin 

yleisellä tasolla lyhyesti sosiaalisten tilanteiden pelon määrittelyä ja kerroin sosiaalisten 

tilanteiden pelon esiintyvyydestä ja kehittymisen etenemisestä nuoruudessa. Tämän 

jälkeen esittelin ryhmähoidossa käytetyt lähestymistavat sekä ryhmään osallistujien ko-

kemuksia heidän haastattelujen pohjalta. Opinnäytetyön esittelyyn oli varannut lisäksi 

SPIN-FIN mittariston ryhmään osallistujien osalta sekä sosiaalisten tilanteiden pelon 

ryhmähoidon sisällön rungon, jotta osastotuntiin osallistujat voivat tutustua ryhmähoi-

don sisältöihin. Laitoin kiertämään materiaalin n. puolessa välissä osastotuntia, siten 

miten se sopi juuri sillä hetkellä puhuttuun asiasisältöön. Pyysin lisäksi yhdeltä sairaan-

hoitajalta sähköpostitse (kognitiivinen psykoterapeutti) palautetta. Hänen mukaansa 

hyvää ryhmähoitomallissa oli monipuolisuus ja moniulotteisuus ryhmän sisällöstä; aja-

tusten muokkaamista, käyttäytymiskokeiluja ja sitä kautta mahdollisuus saada uudenlai-

sia kokemuksia ja tunteita. Lisäksi hän toi kehittämisehdotuksia jatkotyöskentelyyn eli 
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muutostyöskentelyä olisi hyvä tasapainottaa hyväksymistä vahvistavilla tavoilla, koska 

keskeistä on myös oppia elämään oireen kanssa, jota ryhmähoidossa mahdollistettiin 

tietoisuustaitoharjoitteiden myötä.  Hänen mukaansa hyvää oli juuri, se mahdollistimme 

monipuolisen keinovalikoiman, josta kukin voi poimia itselleen sopivimman ja puhutte-

levimman tavan työstää hankaluuttaan. Psykoterapiatutkimuksessa eri suuntauksia yh-

distävä näkemys on, että ihmisen position muutos avuttomasta uhrista ongelmaa ha-

vainnoivaksi (havaintoja tekevä osa vahvistuu mm. tietoisuustaitoja harjoittamalla) toi-

mijaksi on keskeinen parantava elementti. Kehityshaasteena olisi hänen mukaansa ni-

menomaan jatkossa mahduttaa tätä näkemystä vielä enemmän ryhmän tavoitteisiin. Li-

säksi yksi osallistuja piti tärkeänä, että ryhmän vetäjien osaaminen (psyk. sh ja toiminta-

terapeutti) on moniammatillista, jolloin toisen osaaminen täydentää toista. Osastotuntiin 

osallistujat pitivät tärkeänä, että sosiaalisten tilanteiden ryhmähoitomallia jatketaan ja 

kehitetään edelleen. Uusi sosiaalisten tilanteiden pelon ryhmähoito on käynnistynyt 

tammikuun alussa 2013 nuorille. Nyt alkaneessa ryhmässä ryhmätapaamisia on 14 ta-

paamiskertaa, jolloin on enemmän mahdollisuus tehdä harjoitteita ja tutustumisia erilai-

siin paikkoihin ja harjoitella erilaisissa tilanteissa selviytymistä.  

 

Jatkotutkimuksen aiheet voisivat liittyä siihen, miten nuorille aikuisille suunnattu ryh-

mähoito sopii nuorille ja mitkä asiat nousevat merkityksellisemmiksi nuorten kohdalla 

kun minuuden kehitys on vielä kesken. Painottuvatko esimerkiksi ryhmähoidossa tällöin 

enemmän itsetunnon tukemisen menetelmät, miten nuorten rohkeus ja spontaanisuus 

auttaa heitä ajatusten ja tunteiden tiedostamisessa jne. Opinnäytetyön tulosten on tarkoi-

tus vakiintua ryhmähoitomalliksi, joten ryhmähoitomallin kehittämisen prosessi jatkuu 

opinnäytetyön valmistumisen jälkeenkin. Prosessi jatkuu suunnitellun ryhmähoitomallin 

edelleen kehittämisellä ja toiminnalla, jota jälleen reflektoidaan asiakasryhmän tarpeita 

ja lähtökohtia huomioiden. Näin voidaan suunnitella aiempaa parempi, uusi toimintata-

pa, jonka kehittely jatkuu edelleen.  
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LIITE 1. Sosiaalisten tilanteiden pelon ryhmähoidon ohjelma 

 

tapaamiset 10 x ja ryhmän kesto 2-2½ t.  

Ryhmän kokoontumiskerrat ruokalan kabinetti:  

11.1., 18.1, to 26.1, 1.2, 8.2, 15.2, to 23.2, 29.2, 7.3 ja 14.3.2012 klo 12–14 

 

Ryhmän kulku: 

1) kotitehtävien purku 

2) teoriaosuus 

3) käytännön harjoitteet 

4) kotitehtävien miettiminen yhdessä 

5) rentoutus tai mindfullness 

 joka kerta kuuntelevan eläytymisen asteikko lopuksi 

 

Alkuhaastattelu:  

SPIN-FIN mittari + kotitehtävä taustatiedot ryhmään 

1. tapaaminen 
 

- kuvilla/korteilla esittelykierros (Elämän tärkeät asiat- kortit) 
- SPIN-FIN- mittari alkuarvio, joka käydään yhdessä läpi. Nostetaan sieltä esiin 

yksi kohta, jonka ryhmäläinen kertoo kaikille ja joka käydään yhdessä läpi  
- ryhmän pelisäännöt käydään yhdessä läpi, ryhmäläisten toiveet, odotukset ryh-

mälle 
- omat tavoitteeni ryhmään (porrastetaan pieniksi osatavoitteiksi, jokaisen tavoi-

teportaikko fläpille, jollakin tapaa jokainen voi ainakin yrittää kertoa tavoitteis-
taan) 

- yhdessä koko ryhmän kanssa mietitään jokaiselle oma pieni kotitehtävä  
- kuuntelevan eläytymisen asteikko täytettäväksi 
- Mindfullness- harjoite: rauha 
 

2. tapaaminen 
 

- kuulumiset lyhyesti 
- kotitehtävän läpikäynti 
- sosiaalinen käyttäytyminen sekä neljä sosiaalista perustaitoa  
- kotitehtävä Hankalat sosiaaliset tilanteet  
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- kuuntelevan eläytymisen asteikko täytettäväksi 
- Mindfullness- harjoite: Metsälähde 

 

3. tapaaminen 
 

- kuulumiset lyhyesti 
- teoria osuus: Mitä jännittäminen on? Jännittäminen häiriönä, perimä, ympäristö? 

oireita vai vireytymistä? 
- Harjoite: Miten aloitat keskustelun.  
- Pohdintatehtävät kotitehtäviksi: Missä kehonosissa vireytymisesi/jännityksesi 

tuntuu?  Koetko tuntemukset ennen jännittävää tilannetta, sen aikana vai   
- jälkeen? Mitä oireitasi uskot toisten näkevän? Jos toiset näkevät oireesi, mitä se 

sinulle merkitsee? Mitä ajattelet, jos näet jollakulla toisella samanlaisia jännityk-
sen oireita? 

- Kotitehtäväksi toiminnallinen harjoite -> havainnot vihkoon 
- kuuntelevan eläytymisen asteikko täytettäväksi 
- Mindfulness- harjoite Nyt on näin. 

 

4. tapaaminen  
 

- kahvilakäynti yhdessä ryhmän kanssa, kuulumiset lyhyesti 
- edellisen tapaamiskerran tehtävien läpikäynti (Missä jännitys tuntuu?) 

kotilukemiseksi lomake itsetunnosta ja minäkäsityksestä, keinoja itsetunnon tu-
kemiseksi. Pohdintatehtävät kotitehtäviksi: jokainen tekee kotonaan käynnistä 
itsehavainnointilomakkeen (anna mukaan)tyypilliset jännitystä aiheuttavat tilan-
teet kotilukemiseksi. 

- kuuntelevan eläytymisen asteikko täytettäväksi 

 

5.   tapaaminen 

- kuulumiset lyhyesti 
- itsehavainto lomakkeen läpikäynti ryhmässä 
- jännittämisen kehän läpikäynti ja ulospääsykeinot. Mahdollinen välttämiskäyt-

täytyminen kotilukemiseksi  
- Teoria osuus: ihmissuhteiden ja elämänkokemusten vaikutus.  
- Kotitehtäväksi: Pohdi lapsuutesi merkittäviä ihmissuhteita 
- moka-harjoite -> mietittäväksi kotona ja siitä kirjallinen tehtävä seuraavalle tun-

nille 
- kuuntelevan eläytymisen asteikko täytettäväksi 
- Mindfulness- harjoite: Tunteen hyväksyvä havainnointi 
 

6.  tapaaminen 
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- kuulumiset lyhyesti. Kotitehtävän läpikäynti: itsehavainto lomake sekä lapsuu-
den merkittävät ihmissuhteet  

- Draama, jämäkän toimintatavan harjoitteleminen ja omat oikeudet  
- kuuntelevan eläytymisen asteikko täytettäväksi 
- Mindfulness- harjoite lyhyt pysähtymisharjoitus 

 

7. tapaaminen 

- kuulumiset lyhyesti, kotitehtävien läpikäynti 
- teoria osuus: Jämäkkyys  
- käynti jossakin yhdessä ryhmän kanssa (Kuusamo-talossa käynti, Sali + näytte-

ly) 
- jämäkkyystesti kotitehtäväksi  
- kuuntelevan eläytymisen asteikko täytettäväksi  
- Mindfulness- harjoite 

 

8. tapaaminen 

- kuulumiset lyhyesti, kotitehtävien läpikäynti 
- teoria osuus: Automaattiset ajatukset  
- kysymykset ja keskustelua  
- Kotitehtävä: automaattisista ajatuksista. 
- Pohdintatehtävät kotitehtäviksi: Millaisia automaattisia ajatuksia tunnistat jän-

nittävissä tilanteissa, esimerkiksi esiintyessä?  Onko jokin ajattelutavoista sinulle 
erityisen tuttu? 

- kuuntelevan eläytymisen asteikko täytettäväksi 
- Mindfulness- harjoite  

 

9. tapaaminen 

- kuulumiset lyhyesti, kotitehtävien läpikäynti 
- teoria osuus: mielikuvaharjoittelu- mielikuvat ja turvapaikka  
- teoria osuus: Selviytymiskeinot - mikä avuksi jännittämiseen? 
- kuuntelevan eläytymisen asteikko täytettäväksi 
- Mindfulness- harjoite  

 

10. tapaaminen lopetus 

- kuulumiset lyhyesti,  
- teoria osuus: tukea, apua ja tietoa 
-  kuuntelevan eläytymisen asteikko täytettäväksi 
- Mindfulness- harjoite  
- SPIN-FIN- mittari loppuarvio 
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LIITE 2. Teemahaastattelurunko ryhmäläisille 
 

Ryhmähoito prosessina: Pyytäisin sinua palauttamaan mieleen ensimmäisen kokoon-
tumiskerran. Muistatko millä mielellä tulit paikalle? 

mitä tehtiin?  

miltä tuntui?  

millä mielellä lähdit kotiin?  

Miten muut tapaamiset 2-10 sujuivat?  

 

Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot 

Mitä tietoa olet saanut sosiaalisuudesta ja sosiaalisista taidoista? 
 
Miten toimit sosiaalisissa tilanteissa nykyisin?  

Missä tilanteissa tarvitset sosiaalisia taitoja?  

Millaista sosiaalista käyttäytymistä ja taitoja itse arvostat?  
 

Jännittäminen  

Mitä oireita jännittäminen aiheuttaa sinulle? 
Missä tilanteissa oireista on sinulle haittaa?  
Mitä oireet sinulle merkitsevät? Millaisia muutoksia olet huomannut toiminnassasi 
ryhmän aikana?  
Miten saat helpotettua jännittynyttä olotilaasi?  

 

Itsetunto  

Millainen on hyvä itsetunto?  
Mikä merkitys ja vaikutus ihmissuhteilla on jännittämiseen?   
Miten itsetunto näkyy sosiaalisissa tilanteissa?  
Miten ryhmä on vaikuttanut itsetuntoosi?  
 

Automaattiset ajatukset 

Millaisia ajatustapoja tunnistat itselläsi olevan?  
Miten nykyisin hallitset haitallisia ajatuksia?  
 
Millaisia myönteisiä ajatuksia sinusta on itsestäsi nykyisin?  
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Miten ryhmä on vaikuttanut ajatuksiisi ja tunteisiisi ja käyttäytymiseesi? 
Jos huomaat haitallisen ajatuksen, miten toimit?  

 

Mielikuvat ja suora altistaminen 

Miten mielikuvat ohjaavat käyttäytymistäsi?  
Miten voit hyödyntää mielikuvia itse? Mitä mieltä olet altistamisesta? onko se auttanut 
sinua?  
Oletko käyttänyt selviytymislauseita? Miten selviytymislauseet ovat auttaneet sinua?  
 
 
Mitä odotit saavasi ryhmästä? Ryhmähoidon sisällöt:  
 
Mitä mieltä olit kotitehtävistä?   
Mitä mieltä olet teoriaosasta?  

 
Miten altistit itseäsi peloillesi tapaamisten välillä?  
Miten harjoitukset ja tutustumiskäynnit tukivat selviytymistä?  
Miten olet ryhmän päättämisen jälkeen selviytynyt?  
Miten olet voinut käyttää oppimiasi tietoja ja taitoja hyödyksi ryhmän päättymisen jäl-
keen?  
Miten tietoisuustaito tai selviytymislauseet tukivat selviytymistä ennen hankalaan tilan-
teeseen menoa?  

 

Kokonaisarvio ryhmästä:  

Oliko ryhmähoidosta sinulle hyötyä?  
Olitko tyytyväinen hoitoon?  
Jos voisit muuttaa tai kehittää jotakin ryhmähoidossa, mitä muuttaisit?  

 
 

 

 

 

 

 


