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1 Johdanto 

Tutkimme NVC:hen (Nonviolent Communication) eli myötäelävään vuorovaikutukseen 

pohjautuvan harjoittelun ja siihen perustuvan sovittelun vaikutuksia yhdeksännen luokan 

opiskelijoiden kokemukseen luokkahengestä. Taustaolettamuksena oli NVC:n 

hyödyllisyys ja mahdollisuudet koulumaailman sosiaalisten haasteiden käsittelemisessä. 

Tutkimuksemme oli muodoltaan osallistava toimintatutkimus joka toteutettiin eräässä 

pohjoissuomalaisessa yläkoulussa. Tutkimuksestamme ja siitä laaditusta raportista on 

hyötyä kaikille luokkahengen ja vuorovaikutustaitojen edistämisestä kiinnostuneille. 

Tutkimuksemme pohjautuu yhdysvaltalaisen psykologian tohtori Marshall Rosenbergin 

kehittämään vuorovaikutusprosessiin, joka tunnetaan nimellä Nonviolent Communication 

(Rosenberg, 2001). Prosessista käytetään yleisesti vakiintunutta lyhennettä NVC, 

käytämme tätä lyhennettä myös tutkimuksessamme sen selkeyden ja kansainvälisyyden 

vuoksi. Suomessa NVC tunnetaan myös nimillä myötäelävä vuorovaikutus, väkivallaton 

vuorovaikutus ja rakentava vuorovaikutus. NVC-prosessi tarjoaa tavan toimia ja ajatella 

siten että osapuolten avoin itseilmaisu ja konfliktien käsittely rakentavalla tavalla 

mahdollistuu. NVC:n tarkoituksena on edistää kaikkien konfliktin osapuolten keskinäistä 

ymmärrystä, sekä mahdollistaa omien ja toisten tunteiden sekä tarpeiden tunnistaminen 

keskinäisen yhteyden luomiseksi. NVC:tä käytetään useissa instituutioissa sovittelun ja 

rauhan rakentamisen työkaluna. Meitä kiinnostaa erityisesti tutkia sen sopivuutta 

koulumaailmaan luokkahengen edistäjänä. 

Kiinnostus NVC:n vuorovaikutusprosessia kohtaan alkoi, kun näimme pari vuotta sitten 

prosessin kehittäjän Marshall Rosenbergin luennon internetissä (URL Rosenbergin luento). 

Luento tarjosi konkreettisia työkaluja arjen haastaviin vuorovaikutustilanteisiin ja sai 

meidät innostumaan prosessin toimivuudesta. Aloimme harjoitella NVC:tä omassa 

elämässämme ja kiinnostuimme siitä, kuinka NVC toimisi koulumaailman konfliktien 

käsittelyssä ja luokkahengen kehittämisessä. NVC:n teoriaan ja siitä tehtyihin tutkimuksiin 

tutustuimme tarkemmin tehdessämme aiheesta kandidaatin tutkielman, joka on 

löydettävissä internetistä blogimuotoisena (URL nvcopettajille). 

Havaintojemme mukaan koulut ovat paikkoja, joissa esiintyy usein vuorovaikutuksen 

kannalta haastavia tilanteita, pienten ja suurten konfliktien muodossa. Opettajankoulutus ei 

tänä päivänä anna mielestämme kovinkaan paljoa valmiuksia tai työkaluja koulumaailman 
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arjen vuorovaikutuksessa ilmenevien konfliktien ratkaisuun. Monet opettajista tuntevat 

itsensä voimattomiksi ja masentuneiksi luokassa ilmenevien konfliktien edessä (Haikonen, 

1999, 91). Näemme tehokkaiden konfliktinkäsittelymenetelmien ja rakentavien 

vuorovaikutusmallien tuomisen opettajien tietoisuuteen tärkeänä.  

Monille oppilaille koulun käyminen on pelottava asia siellä tapahtuvan kiusaamisen ja 

muiden sosiaalisten konfliktien ja jännitystilojen vuoksi (Hamarus, 2006). Oppilaat 

kokevat negatiivisen kouluilmapiirin pääasiallisena koulu-uupumuksen lähteenä (Harja, 

2012, 6). Traagisimpina esimerkkeinä koulumaailman konflikteista ovat median kautta 

yleiseen tietouteen levinneet koulusurmat. Omista koulukokemuksistamme muistamme 

paljon sosiaalisia jännitystiloja, riitoja, valtapelejä ja muita konflikteja. Liian usein 

opettajien toiminta oli mielestämme välinpitämätöntä, rankaisukeskeistä tai auktoriteetilla 

ristiriitojen vaimentamista, jolloin todellista syvällistä ongelmien ratkaisua ei päässyt 

tapahtumaan. 

Uskomme että koulumaailman sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita voisi 

ennaltaehkäistä ja ratkaista rakentavammalla tavalla kuin mihin tähän mennessä on totuttu 

tai opittu. NVC:n kehittäjän Marshall Rosenbergin tavoin mekään emme usko, että vika 

olisi sisäsyntyisesti ihmisissä, oppilaissa tai opettajissa, vaan ainoastaan toimimattomissa 

keinoissa käsitellä ja ennaltaehkäistä konflikteja sekä löytää myötäelävää yhteyttä itseen ja 

toisiin. Rosenbergin mukaan suurimpana esteenä ja haasteena rauhan ja hyvien yhteyksien 

saavuttamiselle voivat olla aiemmin opitut ja totutut toimimattomat vuorovaikutusmallit 

(Rosenberg, 2003, 8). Tämän vuoksi koemme tärkeänä tuoda vaihtoehtoisia, tehokkaita ja 

helposti lähestyttäviä vuorovaikutusmalleja koulumaailmaan.  

Saimme tutkijoiden ja opettajien kanssa tehdyn yhteistyön kautta tutkimusryhmäksemme 

erään pohjoissuomalaisen koulun yhdeksännen luokan tytöt, joiden välisten jännitteiden 

selvittämiseen tyttöjen luokanopettaja toivoi NVC:stä olevan hyötyä. Luokan tytöt olivat 

tutkimuksemme kannalta sopiva kohderyhmä, sillä luokasta vastaavan opettajan 

havaintojen mukaan juuri luokan tyttöjen keskuudessa oli vuorovaikutuksen kannalta 

haastavia jännitteitä ja ryhmittymiä. Tyttöjen omin sanoin heillä oli huono luokkahenki. 

Ryhmän koko oli mielestämme myös sopiva harjoitusjaksolle, jossa tarkoituksena on 

kuulla jokaista osanottajaa henkilökohtaisesti ja edetä jokaisen osallistujan 

yksilökohtaisten tarpeiden mukaan. Olemme muuttaneet kaikki raportissa mainittujen 

opiskelijoiden nimet anonyymiteetin säilyttämiseksi. Käytämme tutkimuksessamme 



3 

 

 

pääsääntöisesti termiä opiskelija kun puhumme harjoitusjaksolle osallistuneista 

yhdeksännen luokan tytöistä, sillä sukupuolen sijaan halusimme painottaa harjoitusjaksolle 

osallistuneiden aktiivista toimijuutta.            

Tutkimusaiheenamme on “Myötäelävä vuorovaikutus (NVC) luokkahengen 

parantamisessa yläkoulussa”. Aiheemme muodostui alkuhaastatteluissa ja 

esitietolomakkeissa opiskelijoilta saamiemme tietojen pohjalta. Aluksi meillä oli 

ajatuksena tutkia NVC:n harjoittelun vaikutuksia koululuokassa yleisesti. NVC-prosessi on 

kuitenkin hyvin laaja, syvällinen ja monipuolinen. Pitääksemme tutkimuksemme 

yksinkertaisena, käytännönläheisenä ja helposti lähestyttävänä päätimme keskittyä 

tutkimaan NVC:n harjoittamisen vaikutuksia johonkin tiettyyn ja nimettyyn tutkittavan 

luokan sosiaaliseen haasteeseen. Palautteen ja haastattelujen pohjalta oli helppoa valita 

tutkimuksemme keskittymisen kohteeksi NVC:n vaikutukset ja mahdollisuudet 

luokkahengen parantamisessa. Käytännössä jokainen yhdeksännen luokan tyttö kuvaili 

alkuhaastattelussa sekä täyttämässään esitietolomakkeessa luokkahenkeä huonoksi. Tämä 

oli eniten esiintynyt ja opiskelijoiden vastauksia yhdistänyt teema ja kaikki muut 

opiskelijoiden koulussa kokemat sosiaaliset haasteet tuntuivat myös tavalla tai toisella 

liittyvän huonoksi koettuun luokkahenkeen. Tästä johtuen oli mielestämme selkeyttävää 

valita tutkittavaksi aiheeksi erityisesti NVC:n harjoittelun ja sovittelun vaikutukset 

huonoksi koettuun luokkahenkeen. 

Järjestimme opiskelijoille kaikkiaan kymmenen tuntia NVC:hen pohjautuvia työpajoja, 

jotka sisälsivät harjoituksia ja keskusteluja. Suurin osa ajasta käytettiin suoraan luokan 

tilanteen ja opiskelijoiden välisten konfliktien sovitteluun. Pyrimme rakentamaan 

harjoituskertamme mahdollisimman hyvin opiskelijoiden tarpeita vastaaviksi. Tämän 

vuoksi harjoituskerrat muodostettiin NVC:n teorian sekä luokan opiskelijoiden tarpeiden ja 

toivomusten pohjalta, jotka tulivat ilmi alkuhaastatteluissa ja esitietolomakkeissa. 

Alunperin innostajana juuri tämän tyyppiseen harjoitusjaksoon toimi NVC-kouluttaja 

Marion Littlen saamat lupaavat tulokset hänen tekemässään väitöskirjassa kymmenen 

tunnin mittaisen harjoitusjakson vaikutuksista lukio-ikäisiin nuoriin naisiin (Little, 2008). 

Keräsimme analysoitavan kvalitatiivisen aineiston kyselylomakkeilla sekä haastattelemalla 

oppilaita ennen jaksoa, jakson aikana ja jakson jälkeen. 

Hypoteesinamme oli että NVC:n harjoittelu ja NVC:hen pohjautuva  opiskelijoiden välien 

sovittelu parantaisi opiskelijoiden kokemusta luokkahengestä sekä lisäisi sopua, 
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ymmärrystä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta luokkalaisten kesken. NVC:stä on tehty 12 

väitöskirjatason tutkimusta, joissa on yleisesti todettu sen edistävän ihmisten välisiä 

suhteita ja empatiaa sekä vähentävän väkivaltaista käyttäytymistä (URL CNVC research). 

Esittelemme ja analysoimme tutkimuksemme tuloksia tarkemmin Tulokset-osiossa. 

Kumpikaan tutkimuksen tekijöistä ei ole sertifioituja NVC-kouluttajia, emmekä siksi voi 

taata tai olettaa että NVC:hen pohjautuvat harjoitukset ja opetuksemme olisivat olleet 

laadultaan täydellisesti NVC:n oppien mukaisia. NVC-osaamisemme pohjautuu ainoastaan 

omaehtoisesti tapahtuneeseen opiskeluun aiheesta. Kuitenkin tutkimuksemme kannalta on 

mielekästä, että olimme ohjaajina NVC:tä käyttäviä maallikoita ja tämä antaa mielestämme 

varteenotettavaa näyttöä siitä minkälaisia tuloksia NVC:hen pohjautuvalla harjoittelulla ja 

sovittelulla voi kuka tahansa prosessiin perehtynyt opettaja saada aikaan luokassaan. 

Suomessa on tällä hetkellä kaksi sertifioitua NVC-kouluttajaa, joista toinen Hanna 

Savanna (URL Savanna Connexions) järjestää NVC-kursseja. Syksyllä 2014 alkaa 

valmentajakoulutus joka tähtää NVC-kouluttajaksi sertifioitumiseen. 

Vaikka tutkimusraportissamme käytämme yleisesti lyhennettä NVC, päätimme kuitenkin 

olla opettamatta prosessia NVC:n nimellä. Alussa kyllä kerroimme että tutkimuksemme 

taustalla on vuorovaikutusprosessi nimeltä Myötäelävä vuorovaikutus eli Nonviolent 

Communication, mutta emme juurikaan painottaneet sitä harjoitusjakson edetessä. 

Tavoitteemme kannalta emme kokeneet oleelliseksi opettaa teoriaa oikeilla termeillä tai 

nostaa prosessia esiin erityisesti NVC-nimellä, vaan ainoastaan tutkia miten sen käytännön 

soveltaminen ja harjoittaminen vaikuttaa opiskelijoiden kokemukseen luokkahengestä. 
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2 NVC-prosessi 

Tässä kappaleessa esittelemme NVC:n teoriapohjaa tiivistetysti. Avaamme NVC:n 

historiaa, perustaa, taustaoletuksia, osa-alueita ja askeleita. NVC-prosessi sisältää runsaasti 

teoriaa liittyen erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Olemme tässä keskittyneet kuvailemaan 

NVC:n niitä osia, jotka ovat olleet luokkahengen parantamisen kannalta keskeisiä.  

2.1 Mitä NVC eli Myötäelävä vuorovaikutus on? 

NVC eli Nonviolent Communication on vuorovaikutusprosessi, jonka on kehittänyt 

yhdysvaltalainen psykologian tohtori Marshall Rosenberg 1960-luvun alussa (Gates, Gear, 

Wray, 2000). NVC on yleisesti tunnettu lyhenne, jota käytetään myös 

lähdekirjallisuudessa. Suomessa käytetään myös termejä myötäelävä vuorovaikutus, 

väkivallaton vuorovaikutus tai rakentava vuorovaikutus. Selkeyden ja kansainvälisyyden 

vuoksi käytämme tutkimuksessamme lyhennettä NVC. NVC edistää ihmisten välistä 

ymmärrystä, kunnioitusta, huomaavaisuutta, empatiaa ja edistää voimaannuttavien ja 

avoimien vuorovaikutussuhteiden luomista ihmisten välille (Rosenberg, 2003, 9). 

 

NVC koostuu itse-empatiasta, rehellisestä ilmaisusta ja empaattisesta kuuntelemisesta. 

Nämä osa-alueet koostuvat neljästä askeleesta: havainto, tunne, tarve ja pyyntö. Rosenberg 

painottaa, ettei NVC koostu jäykästä kaavasta, vaan tärkeää on mukauttaa sitä erilaisiin 

tilanteisiin ja kulttuurisiin tyyleihin. Vaikka Rosenberg kutsuu NVC:tä “prosessiksi” tai 

“kieleksi” hän haluaa myös painottaa, että NVC:tä voi toteuttaa sanomatta sanaakaan. 

Tärkeintä on tietoisuus NVC:stä, ei niinkään käytetyt sanat. (Rosenberg, 1998, 16) 

Erityisesti NVC:ssä painotetaan tunteiden ja tarpeiden ilmaisua ja tunnistamista. Tämän 

edistämiseksi NVC:n kotisivuilta löytyy tunne- ja tarvelistat (URL NVC needs, URL NVC 

feelings). 
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NVC sai alkunsa, kun Rosenberg työskenteli 1960-luvun alussa helpottaakseen eri etnisistä 

taustoista olevia ihmisiä sopeutumaan kouluihin ja organisaatioihin Pohjois-Amerikassa. 

Rosenberg mainitsee NVC:n kehittämisen suureksi innoittajakseen Carl Rogersin, jonka 

kanssa hän työskenteli ja opiskeli tutkimusprojektissa, joka tutki auttavan suhteen 

komponentteja. (Rosenberg, 1998, 186) Carl Rogersin humanistisen psykologian traditio 

painottaa empatiaa perustavanlaatuisena ja ratkaisevana tekijänä ihmisen psykologisessa 

kehityksessä ja rakentavien ihmissuhteiden luomisessa (Rosenberg, 2005). Opintojensa 

jälkeen Rosenberg alkoi keskittyä yhteisötoimintaan psykologin virkansa sijaan, 

tavoitteenaan saada rauhanrakennustaitoja nopeasti kansan ulottuville (Little, 2008, 22). 

NVC:tä on käytetty tiettävästi ainakin organisaatioissa (Miyashiro, 2011), vanhemmuuden 

tukemisessa (Hart, Hodson, 2006), opetuksessa (Hart, Hodson, 2008), sovittelussa 

(Larsson 2011), psykoterapiassa (URL therapy), terveydenhuollossa (Sears, 2010), 

vankiloissa (URL prison) ja lastenkirjojen pohjana (Allen, 2011).  

Rosenberg on käyttänyt NVC:tä rauhan ohjelmissa konfliktialueilla Ruandassa, 

Burundissa, Nigeriassa, Malesiassa, Indonesiassa, Sri Lankassa, Kolumbiassa, Serbiassa, 

Kroatiassa,  Irlannissa ja Lähi-Idässä (Rosenberg, 2001, 212). NVC on käytössä Costa 

Ricassa julkisissa kouluissa yhdessä HeartMath-menetelmän kanssa muodostaen BePeace-

nimellä kutsuttavan menetelmän (URL BePeace). Menetelmää käytetään rauhan 

rakentamisessa sekä sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen kehittämisessä. 

2.2 NVC taidot, tavoitteet ja taustaolettamukset 

NVC:n tavoitteet ja keskeiset taidot on listattu Rosenbergin perustamilla Center for 

Nonviolent Communication-Internetsivuilla. 

 

Tavoitteet: 

1. Luoda sellaista yhteyttä ihmisten välille, joka voimaannuttaa myötäelävään antamiseen 

ja vastaanottamiseen. 

2. Luoda hallituksellisia ja yhtiöllisiä rakenteita, jotka tukevat myötäelävää antamista ja 

vastaanottamista.  
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Keskeiset taidot 

1. Taito erottaa havainto tulkinnoista. Kyky havainnoida tapahtumia, ilman että 

sekoittaa omia tulkintojaan todellisuuteen. 

2. Taito erottaa tunteet ajatuksista. Kyky tunnistaa ja ilmaista sisäisiä tunnetiloja 

tavalla joka ei sisällä tuomitsemista, kritiikkiä tai syyttelemistä. 

3. Taito tunnistaa universaalit kaikille yhteiset tarpeet (esim. ymmärrys, luottamus, 

yhteys) jotka vaikuttavat meissä, ja jotka ovat täyttyneet tai jääneet täyttymättä. 

4. Taito pyytää mitä haluamme täsmällisesti (mieluummin kuin tuoda esille mitä 

emme halua), ja niin että kyseessä on aidosti pyyntö eikä vaatimus (vaatimus on 

sitä että pyrkii motivoimaan toista vaatimalla tai syyllistämällä, sen sijaan että 

toinen tekisi asioita omasta tahdostaan ja myötätuntoisen antamisen ilosta).  

(URL CNVC) 

 

Taustaoletukset 

NVC:n taustalla on alla lueteltuja olettamuksia. NVC antaa meille konkreettisia työkaluja 

toteuttaa näitä olettamuksia käytännössä. Kun elämme näiden olettamusten mukaan yhteys 

itseen ja toisiin tulee kasvavissa määrin helpommaksi. Seuraavat olettamukset on poimittu 

ja suomennettu BayNVC-sivuilta (URL Bay NVC). Tässä tutkimuksessa emme pureudu 

näihin syvällisemmin, mutta on tärkeää tiedostaa että NVC:ssä nähdään että myötäelävä 

suhtautuminen itseen ja toisiin on helpompaa jos omaksuu nämä taustaoletukset. 

1. Kaikki ihmiset jakavat samat tarpeet: Meillä kaikilla on samat tarpeet, vaikkakin 

keinot näiden tarpeiden täyttämiseen voivat vaihdella. Konfliktit tapahtuvat 

keinojen tasolla, ei tarpeiden tasolla. Esimerkkejä ihmisille yhteisistä psykologisista 

perustarpeista ovat mm. hyväksytyksi, arvostetuksi ja kunnioitetuksi tulemisen 

tarpeet sekä tarve tulla kuulluksi ja ilmaista itseään vapaasti. 

2. Maailmassa on tarpeeksi resursseja täyttää kaikkien perustarpeet: Niukkuus josta 

useat ihmiset kärsivät on mahdollista, koska emme ole suunnitelleet sosiaalisia 

järjestelmiämme täyttämään ihmisten tarpeita. Voimme osoittaa näkyvän 

niukkuuden johtuvan nykyisen järjestelmän rajoituksista tarpeiden täyttämiseen ja 

siitä että emme omaa tarpeeksi myötäelävän yhteyden saavuttamiseen vaadittavia 

kykyjä. 
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3. Kaikki teot ovat pyrkimyksiä täyttää tarpeita: Tarpeet ajavat kaikkea 

käyttäytymistämme, olipa se tietoista tai tiedostamatonta. Turvaudumme 

väkivaltaan tai muihin epäharmonisiin ja hajoittaviin keinoihin, kun emme tiedosta 

tehokkaampia keinoja täyttää tarpeitamme. 

4. Tunteet osoittavat ovatko tarpeemme täyttyneet vai eivät: Muiden teot voivat 

laukaista tunteitamme, mutta ne eivät ole koskaan tunteidemme perimmäinen syy. 

Tunteemme nousevat omasta kokemuksestamme liittyen siihen ovatko tarpeemme 

täyttyneet vai eivät. Tämä käsitys tarpeiden täyttymisestä lähes aina sisältää 

tulkintoja tai uskomuksia tilanteesta. Kun koemme tarpeemme täytetyiksi, voimme 

tuntea iloa, tyytyväisyyttä, rauhaa ym. hyvältä tuntuvia tunteita. Kun mielestämme 

tarpeemme eivät ole täyttyneet, voimme tuntea itsemme surulliseksi, pelokkaaksi, 

turhautuneeksi. 

5. Kaikki ihmiset kykenevät myötätuntoon: Meillä on sisäsyntyinen kyky 

myötätuntoon, tosin emme aina ole yhteydessä tuohon kykyymme, jos tunnemme 

itsemme loukatuksi tai tunnemme tarvetta puolustautua. Kun meitä kohdellaan 

myötätuntoisesti ja vapauttamme kunnioittaen, meillä on enemmän kykyä päästä 

käsiksi omaan myötätuntoomme itseämme ja muita kohtaan. Kasvava myötätunto 

on yhteydessä kykyihimme täyttää tarpeita rauhanomaisesti. 

6. Ihmiset nauttivat antamisesta: Sisäsyntyisesti haluamme edistää itsemme ja toisten 

hyvinvointia kun olemme yhteydessä omiin ja toisten tarpeisiin ja kun saamme 

toimia vapaasta tahdostamme. Tämä edellyttää sitä että tunnemme ensin itsemme 

eheäksi, eli perustarpeemme täytetyiksi. 

7. Ihmiset täyttävät monia tarpeitaan toisten ihmisten kautta: Täytämme monia 

tarpeitamme suhteessa toisiin ihmisiin ja luontoon. Toisten täyttymättömät tarpeet 

vaikuttavat omien tarpeidemme täyttymiseen. Osa tarpeistamme tosin täyttyy 

pääsääntöisesti suhteesta itseemme ja henkisestä ulottuvuudesta elämään. 

8. Ihmiset muuttuvat: Keinomme tarpeiden täyttämiseen kehittyvät ja muuttuvat. 

Olemme dynaamisia prosesseja, emme staattisia olentoja. 

9. Meillä on sisäinen vapaus valita: Olosuhteista riippumatta, voimme täyttää 

tarpeemme valinnan vapaudelle tekemällä tietoisia valintoja. 

10. Suorin tie rauhaan on yhteyden kautta itseen: Kykymme rauhaan ei ole sidoksissa 

tarpeidemme täyttymiseen. Vaikka moni tarpeemme olisi täyttämättä, voi yhteys 

itseen olla tarpeeksi sisäisen rauhan saavuttamiseksi.  
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2.3 Osa-alueet: rehellinen ilmaisu ja empaattinen kuuntelu 

NVC koostuu itse-empatiasta, empaattisesta kuuntelusta ja rehellisestä ilmaisusta. Tässä 

kuvailemme empaattisen kuuntelun ja rehellisen ilmaisun askeleita: havaintoa, tunnetta, 

tarvetta ja pyyntöä tarkemmin. Itse-empatiaa emme käsittele tarkemmin, sillä se 

käytännössä tarkoittaa vain empaattisen kuuntelun soveltamista itseensä. 

 

 

Rehellinen itseilmaisu 

Rehelliseen itseilmaisuun NVC:ssä kuuluu yleensä havainnon, tunteen, tarpeen ja pyynnön 

ilmaisu. Näitä kutsutaan askeliksi. Ne voidaan nähdä siten että jokaisen askeleen myötä 

olet lähempänä kohti syvää yhteyttä toiseen. Tarkoituksena on: “Rehellisesti ilmaista 

kuinka voin ilman syyttämistä tai kritisoimista”. (Rosenberg, 2000, 193) 

Havainto: Konkreettiset teot, joita havainnoimme ja jotka vaikuttavat hyvinvointiimme. 

Tunne: Mitä tunnemme suhteessa siihen mitä havainnoimme. 

Tarve: Tarpeet ja arvot, jotka synnyttävät tunnetilamme. 

Pyyntö: Konkreettiset asiat, joita pyydämme saadaksemme tarpeitamme täytettyä. 

Esimerkiksi äiti voisi käyttää rehellistä ilmaisua pojalleen näin: 

“Felix, kun näen sukkia keittiönpöydän alla ja television vieressä (havainto), 

olen ärtynyt (tunne) koska haluaisin enemmän järjestystä yhteisiin tiloihin 
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(tarve). Voisitko viedä sukat huoneeseesi tämän päivän aikana? (pyyntö)” 

(Rosenberg, 2003, 11) 

Seuraavassa 2.4 kappaleessa käymme tarkemmin näiden askelien merkitystä ja sitä miten 

ne edistävät keskinäistä yhteyttä.  

 

Empaattinen kuuntelu 

NVC:n toinen osa-alue, empaattinen kuuntelu, sisältää NVC:n neljän askeleen kuulemista 

toisen viestien takana. Saamme toiseen yhteyden, kun ymmärrämme mitä hän havainnoi, 

tuntee ja tarvitsee, ja sen jälkeen otamme selville mikä saisi hänen olonsa paremmaksi eli 

arvaamme toisen pyynnön (Rosenberg, 2003, 11).  Esimerkiksi voisi tiedustella toiselta: 

“Tunnetko itsesi… koska tarvitset…, ja toivoisitko…?” Tämän suuntaista arvailua voi 

käyttää, jos arvelee toisen kaipaavan ymmärretyksi tulemista tai jos itsellä kuuntelijana on 

epäselvyyksiä toisen olotilasta.  (Little, 2002, 54) 

 

Empaattinen kuunteleminen luokkatilanteessa 

Tunteen arvaaminen: Onko sinun tällä hetkellä vaikea keskittyä opetukseen? Toisin sanoen 

tunnetko olosi levottomaksi? 

Tarpeen arvaaminen: Ja haluaisit jatkaa keskustelua Jaakon kanssa. (Tarve 

vuorovaikutukseen) 

Pyynnön tai toiveen arvaaminen:  Auttaisiko jos tunnin jälkeen kaikki saisivat jakaa hetken 

kuulumisiaan? (Jos oppilas kokee tarpeensa vuorovaikutukseen suuremmaksi kuin 

opettajan tarpeet tunnin sujuvuudelle ja rauhalle niin oppilas saattaa jatkaa edelleen 

juttelua.) Opettaja voi tilanteen mukaan ehdottaa myös hiljaisemman äänen käyttöä tai 

muuta ratkaisuehdotusta. 

Tässä on huomioitavaa, että tilanteesta riippuen kaikkia osa-alueita ei tarvitse arvata. Ja 

mikäli opettaja päätyy huutamaan tai uhkaamaan rangaistuksella oppilaat hiljaiseksi, niin 

tärkeää on antaa itse-empatiaa itselle hetkessä tai ainakin myöhemmin. Huutaessa ajavina 

tarpeina voi olla kunnioitus, rauha ja tunnin sujuminen. Tarpeet hyviin väleihin oppilaiden 

kanssa eivät silloin välttämättä täyty ja pitkällä aikavälillä oppilaat voivat itse omaksua 

samanlaisia käyttäytymismalleja, jolloin he huutaen ja rangaistuksilla uhaten pyrkivät 
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saamaan muutosta aikaan muissa. Mikäli rauha saavutetaan jatkuvasti rangaistuksilla tai 

käskyttämisellä, se vie ajan kuluessa oppilailta sisäsyntyisen ilon tehdä opettajan toiveiden 

mukaisesti omasta myötätunnostaan ja halusta tukea tuntien sujumista. Tiedostamme että 

luokkahuonetilanteessa NVC-prosessia tarvitsee usein soveltaa koska tilanteita voi olla 

useita samanaikaisesti, eikä kaikille ehdi antaa tarpeeksi aikaa. Oppilaat voivat myös aluksi 

olla todella hämmentyneitä kun puhutaan tunteista ja tarpeista.  

2.4 Askeleet: havainto, tunne, tarve ja pyyntö 

Käymme tässä läpi NVC:n osa-alueiden soveltamisessa auttavien neljän askeleen 

merkitystä. NVC-prosessissa on tärkeää erottaa havainto tulkinnasta; tunne ajatuksesta; 

tarve strategiasta ja pyyntö vaatimuksesta. Askeleet toimivat toisiaan täydentäen, mutta 

tilanteesta riippuen askelia ei tarvitse noudattaa täsmällisesti. Tämän huomasimme 

sovitellessamme opiskelijoiden välisiä konflikteja. 

 

Havainnon ilmaisun merkitys 

Havainto on tärkeä erottaa tulkinnasta ja arvioinnista. Rosenbergin mukaan jos 

sekoitamme havainnon ja tulkinnan keskenään ihmiset kuulevat helposti arvostelua ja 

syyttelyä itseään kohtaan (Rosenberg, 2008, 33). NVC ei vaadi, että luopuisimme 

arvioinnista tai tulkitsemisesta ja pitäytyisimme pelkissä havainnoissa. Sen sijaan NVC 

kyllä esittää, että tiedostaisimme havainnon ja tulkinnan välisen eron. Rosenberg (2008, 

32) esittää semantikko Johnsonin tutkimuksia siitä että kielemme on tutkitusti 

epätäydellinen väline ja aiheutamme itsellemme ongelmia, kun käytämme kaavamaista 

kieltä yrittäessämme kuvata alati muuttuvaa todellisuutta. Kielemme houkuttelee meidät 

puhumaan muuttumattomuuksista, normaaliudesta, helpoista ongelmista ja lopullisista 

ratkaisuista. Kuitenkin maailma on prosessien, muutoksen, erilaisuuden, suhteiden ja 

monimutkaisuuden maailma. Tämä epäsuhta alati muuttuvan maailman ja kielemme 

kaavamaisuuden välillä on osa ongelmaamme (Johnson, 1972). Rosenberg painottaa että 

alati muuttuvassa maailmassa esittäisimme havaintomme sen hetkiseen tilanteeseen liittyen 

välttäen sanoja “aina”, “ei koskaan” ja  “joka kerta”. Lauseen “Te ette tottele!” voi 

muokata tulkinnasta havainnoksi sanomalla esimerkiksi “Olen pyytänyt teitä kahdesti 

laittamaan paperit paperinkeräykseen ja olen löytänyt nyt kolme kertaa roskiksesta 

papereita.” Näin pyritään välttämään toisten ihmisten ja heidän käyttäytymisensä 
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arvostelua ja arviointia sekä pitäydytään oman havainnon ja sen hetkisen kokemuksen 

esille tuomisessa. Toisten arvioimista ja syyttelyä on tärkeä välttää siksi että jos tulkitsee 

tai ajattelee tulleensa loukatuksi ja syytetyksi ihmiset yleensä vieraantuvat myötäelävästä 

keskuksestaan ja tämä vain rakentaa muureja ihmisten välille tilanteessa, jossa 

kommunikoinnin avoimuus on avain molemminpuoliseen ymmärrykseen. (Rosenberg, 

2008, 38) 

 

Tunteen ilmaisun merkitys 

Tunne on tärkeää erottaa ajatuksesta. Rosenbergin mielestä olisi tärkeää myös oppia 

erottelemaan tunteita moniin eri sävyihin, kehittää tunnesanastoamme sekä oppia 

ilmaisemaan mikä on sisällämme elossa, saadaksemme toiseen yhteyden. Toisten 

nimittelemiseen käyttämämme sanavarasto onkin Rosenbergin mielestä monesti laajempi 

kuin se, jolla voimme selkeästi ilmaista omaa sisäistä tunnetilaamme. Rosenberg painottaa 

myös että usein sekoitamme tunteen ajatukseen tai mielipiteeseen sanoen esimerkiksi 

“Minusta tuntuu, että sinä et nyt oikein tajua.” (Rosenberg, 2008, 45-49) 

Tunteiden ja oman haavoittuvuutensa ilmaisu voi edistää konfliktien käsittelyä ja auttaa 

sovittelussa. Rosenberg oli pitämässä vuorovaikutusluentoa mustaihoisille ja tunsi itsensä 

hermostuneeksi, kunnes eräs oppilas huusi hänelle: “Sinä taidat inhota mustaihoisten 

seurassa olemista!” Tähän Rosenberg vastasi: “Tunnen itseni hermostuneeksi. Mutta en 

siksi että olisitte mustia. Olen hermostunut, koska en tunne teistä ketään ja haluaisin 

kovasti tulla hyväksytyksi kun tulen luokkaan.” Tällä tunnetilan ilmaisulla oli suuri 

vaikutus luokan oppilaisiin. He alkoivat kertoa itsestään ja olla avoimia NVC-prosessille. 

(Rosenberg, 2003, 34) 

 

Tarpeen ilmaisun merkitys 

Tarve on tärkeää erottaa strategiasta, jota haluamme käyttää tarpeen täyttämiseen. 

Tarkoituksena on ilmaista oma tarve, joka kertoo toiselle mitä me sillä hetkellä 

tarvitsemme ja arvostamme. Muihin kohdistuva arvostelu on Rosenbergin mielestä omien 

toteutumattomien tarpeiden vieraantuneita ilmaisuja. Jos joku sanoo: “Et koskaan ymmärrä 

minua”, hänen viestinsä on että hänen tarpeensa ymmärretyksi tulemiselle on jäänyt 

täyttämättä.  Rosenbergin mielestä on valitettavaa, että usein ihmiset ovat taitavampia 

havaitsemaan toisissa vikoja kuin ilmaisemaan omia tarpeitaan. Rosenbergin kokemus on 
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että kun ihmiset alkavat puhumaan siitä mitä he tarvitsevat eikä siitä mikä toisissa on 

vikana, on helpompi löytää kaikkien tarpeet tyydyttäviä menettelytapoja. (Rosenberg, 

2008, 59-66) Esimerkiksi kunnioitus on tarve, jonka täyttämiseen on monia strategioita. 

Auto tai Internet eivät ole tarpeita vaan strategioita täyttää tarpeita yhteydenpidolle ja 

vapaudelle. NVC:n mukaan ihmisten on helpompi samaistua sinuun ja tuntea myötätuntoa 

kun he ymmärtävät tarpeitasi. Tarpeiksi käsitetään universaalit ihmisen perustarpeet, joista 

lisää kappaleessa tunteet ja tarpeet keskeisinä käsitteinä.  

 

Pyynnön ilmaisun merkitys 

Pyyntö on tärkeää erottaa vaatimuksesta. NVC:ssä pyritään sellaiseen tapaan pyytää, joka 

herättää toisessa halua vastata tarpeisiimme myötäelävästi. Rosenbergin mielestä on 

tärkeää käyttää pyynnöissä positiivista kieltä. Jos sanot vain mitä et halua toisen tekevän, 

niin epäselväksi jää se mitä haluat. Jos joku sanoo esimerkiksi “En halua että vietät niin 

paljon aikaa töissä”, epäselväksi jää mitä hän oikeasti haluaa. Tarpeiden täyttymisen 

kannalta tehokkaampaa olisi ilmaista esimerkiksi “Pyydän että viettäisit enemmän aikaa 

minun ja lasten kanssa”. Rosenberg näkee että ihmiset ovat monesti valmiita 

rikastuttamaan elämäämme jos ilmaisemme heille tarpeemme rehellisesti. On tärkeää 

täsmentää oma pyyntö konkreettisiksi teoiksi väärinkäsitysten välttämiseksi. Monesti voi 

olla vaikea myöntää mitä me oikeasti haluamme, jolloin on helpompi syyllistää toista. 

Pyynnöt tulee erottaa vaatimuksista, joista pyyntö eroaa ainoastaan tavassamme reagoida 

kieltäytymiseen. Mikäli esitämme vaatimuksen, niin kuullessamme kielteisen vastauksen 

reagoimme syyllistämällä toista. Pyyntö on pyyntö, jos sen esittäjä osoittaa empatiaa myös 

toisen ihmisen tarpeille. (Rosenberg, 2008, 72-77) 

2.5 NVC konfliktien sovittelun työkaluna 

Käytimme opiskelijoiden välisten konfliktien käsittelyssä NVC:hen pohjautuvaa 

sovittelumallia ja NVC-kouluttaja Hanna Savannan materiaalia, jotka julkaisemme hänen 

luvallaan (liite 1).  

Oheisesta taulukosta (taulukko 1) näkyy miten sovitteluprosessi jakautuu eri vaiheisiin. 

Taulukko on otettu NVC-kouluttaja Liv Larssonin kirjasta sovittelun taito (2012, 214). 

Olemme saaneet luvan taulukon käyttöön suoraan Liv Larssonilta. 



14  

 

  

Taulukko 1.  Sovittelun askeleet 
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Konfliktien käsittelyssä olennaista 

1. Pyri saamaan kaikki kortit pöydälle (nosta esiin tosiasiat ja havainnot). 

2. Kohtele kaikkia osapuolia tasavertaisina ihmisinä (ymmärrä tunteita, tarpeita, unelmia). 

3. Luo selvyyttä siihen, mitä kaikki osapuolet haluavat (pyynnöt). 

(Larsson, 2014, 32) 

2.6 Tunteet ja tarpeet keskeisinä käsitteinä 

Tunteet ja tarpeet ovat rakentavan vuorovaikutuksen kannalta keskeisiä käsitteitä. NVC:n 

harjoittaminen edellyttää omien ja toisten tarpeiden tunnistamista sekä taitavaa 

tunnenavigointia. Rosenberg painottaa tunteiden ja tarpeiden olevan kytköksissä toisiinsa. 

Tunne kertoo onko tarpeemme mielestämme täytetty vai ei. Miellyttävät tunteet kertovat 

tarpeiden täyttymisestä, epämiellyttävät taas pettymyksestä ja puutteesta johonkin 

perustavanlaatuiseen tarpeeseen liittyen. Ennen tunnereaktion syntymistä voidaan ajatella 

tapahtuneen jotain, joka liittyy tarpeiden täyttymiseen tai täyttymättä jäämiseen. 

Voimakkaat tunteet ilmentävät sitä, että koettu asia on ollut erityisen merkityksellinen. 

(Rosenberg, 2003) On tärkeää oppia puhumaan tunteista myös sanallisesti, vaikka ilmeet ja 

äänensävyt ilmentävätkin ihmisen tunnetiloja. Tunteista puhuttaessa on mahdollista 

ymmärtää niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. (Kinnunen, 2007)  

Tunteet ja niiden käsittely 

Rosenbergin mukaan yhteyden saavuttamisen kannalta tehokkainta on käyttää tunteista 

puhuttaessa selkeitä tunnetiloja kuvaavia termejä kuten esim. iloinen, innostunut, 

helpottunut, turhautunut tai vihainen. Tunteet käsitetään NVC-prosessissa universaaleiksi 

kaikille yhteisiksi kehollisiksi tiloiksi, jotka tulee erottaa ajatuksista tai mielipiteistä. 

Ajatus olisi esim: ”Minusta tuntuu että tästä ei tule mitään”. Tunteet kertovat täytetyistä tai 

täyttymättä jääneistä tarpeista. (Rosenberg, 2003, 37) Tämä on tunteen määritelmä 

tutkimuksessamme. Liittenä lista tunteista, joita koemme kun tarpeemme ovat täyttyneet, 

sekä tunteista kun tarpeemme eivät ole täyttyneet (liite 2 ja liite 3).  

Tunteita on määritelty ja tutkittu monista eri näkökulmista. Erilaiset tunneteoriat 

tarkastelevat tunteiden syntymekanismeja. Kolme merkittävintä tunneteoriaa länsimaisessa 

psykologiassa ovat biologinen näkökulma, sosiaalisuutta ja oppimista painottava 

näkökulma sekä kognitiivinen näkökulma. Biologisen näkökulman mukaan tunteiden 
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biologis-fysiologinen perusta on jäljitettävissä aivoihin ja hermojärjestelmään. 

Sosiaalisuutta ja oppimista painottava näkökulma keskittyy tarkastelemaan ympäristön 

sekä yksilön kokemushistorian merkitystä tunteiden synnylle. Kognitiivisen näkökulman 

mukaan ihminen saa tunteen kokemuksen sekä kehosta että ympäristöstä. Tunteiden 

välitön yhteys sekä kehon reaktioihin että ympäristön ärsykkeisiin onkin kyetty kokeiden 

avulla todistamaan (Kalakoski, Laarni, Paavilainen, Anttila, Halonen, Kreivi,  2007). 

Sanakirjoista katsottuna tunteen käsite voi vaikuttaa olevan problemaattinen eikä niinkään 

selkeä. Oxford English Dictionary -sanakirjan mukaan tunne viittaa siihen “mitä joku 

tuntee suhteessa johonkin; asenne tai mielipide, intuitiivinen kognitio tai uskomus, joka ei 

vaadi tai osoita todisteita" (Oxford English Dictionary, 1898). On tutkimuksemme kannalta 

tärkeää erottaa tällainen käsitys tunteista NVC-prosessin tavasta käsittää tunteet. Tunteet 

eivät ole NVC-prosessissa asenteita tai mielipiteitä vaan kaikille yhteisiä sisäisiä olemisen 

tiloja. 

Tunteiden vapaan kokemisen ja ilmaisun tärkeys on saanut nykypäivänä kannatusta. 

Terapeutti Robert Burney kirjoittaa siitä, kuinka tunteet tulisi sallia ja antaa niiden virrata 

vapaasti. Burney toteaa kuinka elämä emotionaalisesti epärehellisessä yhteiskunnassa, eli 

yhteiskunnassa jossa tunteiden avointa kokemista ei pidetä arvossaan, aiheuttaa tunteiden 

patoutumista, joka taas johtaa usein sairauksiin ja häiriökäyttäytymiseen. (Burney, 1995) 

Myös NVC:ssä ajatellaan tunteiden vapaan kokemisen olevan avainasemassa 

vuorovaikutuksen toimivuuden ja konfliktien ratkaisun kannalta. NVC:ssä tunteen 

kokemista ei nähdä haitalliseksi, hajottavaa voi olla vain tapa ilmaista epämiellyttäviä 

tunteita. Tämän vuoksi on tärkeää oppia hyväksymään omat tunteensa ja käsittelemään 

niitä rakentavilla tavoilla. 

 

Tarpeet 

NVC:n näkökulmasta määriteltynä tarpeet nähdään hyvin laaja-alaisena, ihmisen toimintaa 

ohjaavana käsitteenä. Rosenbergin (2003) mukaan kaiken toimintamme voidaan katsoa 

perustuvan erilaisten tarpeiden täyttämiselle. Jotta ymmärretään mitä NVC-prosessissa 

käsitetään tarpeeksi, voidaan kysyä että onko kaikilla maailman ihmisillä tämä sama tarve? 

Tarvitsevatko kaikki sitä voidakseen hyvin? NVC:n kotisivuilla on lista ihmisen tarpeista 

jotka on jaettu seuraaviin kategorioihin “yhteys, fyysinen hyvinvointi, rehellisyys, leikki, 

rauha, itsenäisyys ja tarkoitus” (URL NVC needs). Käytimme harjoitusjaksolla Savanna 
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Connexionsin tekemiä tarveilmaisuja (liite 4). Olemme saaneet Hanna Savannan luvan 

materiaalin julkaisemiseen. 

Merriam-Webster -sanakirja määrittelee tarpeen (need) seuraavasti: “Fysiologinen tai 

psykologinen edellytys organismin hyvinvoinnille” (URL Merriam-Webster need). 

Lyhyesti määriteltynä tarvetta voidaan ajatella asiana, joka on elossapysymisen, 

turvallisuuden, onnellisuuden tai minkä tahansa tavoitellun olotilan edellytys. 

Muita tunnettuja tarveteorioita ovat esimerkiksi Maslowin tarvehierarkia. Maslow jakaa 

tarvehierarkiassaan tarpeet tärkeysjärjestykseen pyramidimallinnoksella, jossa tarpeet ovat 

alimmasta perustasta pyramidin huippua kohti katsottuna fysiologiset tarpeet, 

turvallisuuden tarpeet, yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, arvonannon tarpeet sekä 

itsensä toteuttamisen tarpeet. Vaikka Maslow jakaa tarveteoriassaan tarpeet hierarkiseen 

järjestykseen, hän on myöhemmin huomauttanut, ettei tarpeiden tärkeysjärjestyksestä 

voida antaa tarkkaa määritelmää. Tarpeiden tärkeys yksilön kokemusmaailmassa on alati 

muuttuva ja riippuvainen yksilön arvoista, tunteista, menneisyydestä sekä intresseistä ja 

kulloinkin vallitsevasta ympäristön fyysisestä ja sosiaalisesta tilanteesta. (Maslow, 2011) 

Myös Rosenberg (2003) painottaa tarpeiden tärkeysjärjestyksen olevan alati muuttuva 

elävistä tilanteista ja yksilöiden eroavaisuuksista johtuen. Sekä Rosenbergin että Maslowin 

tarpeiden luetteloista on löydettävissä samat perustarpeet. 

Tarpeista ja hyvinvoinnista tehtiin hiljattain laaja, 123 maassa yli 60 000 osallistujalla 

toteutettu tutkimus, jossa vahvistui universaalien kaikille yhteisten tarpeiden olemassaolo 

ja yhteys hyvinvointiimme (Tay & Diener 2011, 354-363). Tutkimuksessa korostettiin 

yhteisön merkitystä yksittäisen ihmisen onnellisuudelle. Toisten elämän rikastuttaminen 

rikastuttaa myös omaa elämää.  
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3 Luokkahenki ja konfliktit 

Tässä kappaleessa käymme läpi tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä, luokkahenkeä ja 

konfliktia niiden yleisten määritelmien kautta ja sitä miten ne NVC-prosessissa mielletään. 

Käsittelemme myös sitä miten NVC voi tukea luokkahengen edistämistä ja konfliktien 

käsittelyä. 

3.1 Luokkahengen määritelmä 

Luokkahenkeä on kuvattu oppilaiden keskinäistä yhteisöä ja sosiaalista harmoniaa 

kuvaavana käsitteenä (Paju, 2011, 41). Tämänkaltainen käsitys tuntui olevan 

harjoitusjaksomme opiskelijoillakin. Kyselylomakkeiden vastauksissa tämä ilmeni 

opiskelijoiden osoittamana haluna siihen että kaikki tulisi kaikkien kanssa toimeen. 

Mielenkiintoista on myös se että luokkahenki tuntuu olevan kollektiivinen kokemus, sillä 

kaikkien opiskelijoiden mielestä alussa luokkahenki oli huono. Kaikki myös kertoivat 

toivovansa että luokkahenki paranisi. Samoilla linjoilla luokkahengen kollektiivisesti 

yhteiseksi koettuna asiana on myös Pekka Hautamäki pro gradu - tutkielmassaan 

(Hautamäki, 2004, 57). Hyvä luokkahenki tuo koulutyöskentelyyn turvallisuutta ja 

ennakoitavuutta. Sekä oppilaat että opettaja pääsevät nauttimaan hyvästä luokkahengestä. 

Tutkimuksessamme tarkoitamme luokkahengellä ryhmän sisällä koettua sosiaalista 

harmoniaa ja yhteishenkeä. 

Hyvä luokkahenki ei ole itsestään selvää vaan se täytyy luoda. Mikään ryhmä tai 

koululuokka ei ole automaattisesti yhteisöllinen ja turvallinen (Salovaara, Honkonen, 2011, 

11). Luottamus oppilaiden ja opettajien välillä edesauttaa luokkahengen syntymistä 

(Salovaara, Honkonen, 2011, 18-19). Luottamuksen rakentamisessa koimme NVC-

prosessin suurena tukena, sillä siinä ei syyllistetä ketään vaan pyritään ratkaisemaan 

konfliktit syvällisellä tavalla ymmärrystä lisäämällä. Laine (1999) kirjoittaa kuinka 

sosiaalinen tila tai harmonia muodostuu vuorovaikutuksessa.  

Peda.net sivuilla (URL peda.net) määritellään hyvän luokkahengen ominaisuuksia: 

 Oppilaat tuntevat kuuluvansa luokkaan ja luottavat sen jäseniin. 

 Luokassa kuunnellaan toisia ja annetaan kaikille mahdollisuus omiin mielipiteisiin, 

vaikka ne poikkeaisivatkin omista. 
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 Luokka on valmis työstämään ongelmia, kunnes ne ratkeavat. Esimerkiksi 

kiusaamistilanteessa koko luokan on sitouduttava sen lopettamiseen. 

3.2 Konflikti - Kriisi vai mahdollisuus? 

“Mitä enemmän olen ollut tekemisissä konfliktien kanssa vuosien mittaan ja nähnyt, 

mikä aiheuttaa perheissä riitoja ja johtaa kansakunnat sotiin, sitä vahvemmin uskon, 

että useimmat koululaiset osaisivat ratkaista nämä konfliktit.” (Rosenberg, 2008) 

Käsittelemme tässä osiossa ensimmäiseksi sitä, miten konflikti nähdään yleisesti. Sen 

jälkeen tarkastelemme sitä, miten konflikti käsitetään NVC-prosessissa. Merriam-Webster 

-tietosanakirja määrittelee konfliktin seuraavasti: “Mentaalinen taistelu joka johtuu 

yhteensopimattomista tai vastakkaisista tarpeista, asemista, toiveista tai ulkoisista tai 

sisäisistä vaatimuksista” tai “Yhteensopimattomien kilpailevaa tai vastustavaa toimintaa: 

antagonistinen asemoituminen tai toiminta (erilaiset ideat, intressit tai henkilöt) (URL 

Merriam-Webster conflict). Oxfordin sanakirjassa määritelmäksi taas esitetään: “vakava 

yhteensopimattomuus kahden mielipiteen, periaatteen tai intressin välillä” (URL Oxford 

conflict). Filosofian tohtori Gordon määrittelee konfliktin tarkoittavan kahden tai 

useamman ihmisen välistä ristiriitaa silloin, kun heidän käyttäytymisensä koetaan siten että 

se estää toisen tarpeita täyttymästä, tai kun heidän arvonsa eivät sovi yhteen. Synonyymejä 

suomen kielessä ovat muun muassa erimielisyys, riita, selkkaus, yhteenotto ja rettelö 

(Gordon, 2006, s. 231-232). Käytämme tässä tutkielmassamme Gordonin määritelmää 

konfliktille sen tarvekeskeisyyden vuoksi. 

 

Konfliktin ominaisuuksia: 

Konflikteja ruokkivat yleensä väärinymmärrykset ja oletukset, sekä stereotypiat, samoin 

kuin pelko tai välinpitämättömyys havaittua eroa kohtaan. 

 Konflikteilla on kolme vaihetta: 1. Piilevä konflikti, jossa on olemassa 

potentiaalisia konfliktissa olevia intressejä ja oikeuksia, mutta konflikti on vielä 

piilossa. 2. Nouseva konflikti, jossa kaikki joihin konflikti vaikuttaa eivät ole 

tietoisia siitä.3. Manifestoitu tai avoin konflikti, jossa intressien, oikeuksien ja 

voiman yhteentörmäys on kaikkien nähtävillä. 

 Osa konflikteista tarvitsee kolmannen osapuolen mukaantuloa tai sovittelua 
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 Kaikki konfliktit eivät ole tuhoavia - konflikti voi olla terveellistä 

(Toole, Burton, Plunkett, 2005, 13)  

NVC-kouluttaja Liv Larsson näkee että konflikteja ja niiden ratkomista pelätään. Monet 

tyytyvät vain odottamaan ja uskovat että konflikti hälvenee itsekseen. Monet ovat oppineet 

pitämään konflikteja merkkeinä siitä että jotain on pielessä, ja sitä voi olla vaikea myöntää 

ja on helpompi vain juosta tilannetta karkuun tai jättää se kokonaan selvittämättä. (Larsson, 

2012, 32) Larsson painottaa myös, ettei välttämättä kannata käyttää termiä “konflikti” 

sovittelutilanteessa, sillä monen mielestä sana on negatiivisesti värittynyt (Larsson, 2012, 

97). Puhuimme opiskelijoiden välisissä sovittelukeskusteluissa “mieltä painavista asioista” 

tai pyysimme sanomaan jos on jotain mistä haluaa keskustella ja että tarkoitus on lisätä 

ymmärrystä eikä ratkaista asioita. 

Larssonin näkökulma konflikteihin on se että konfliktit ovat luonnollisia ja että niitä 

voidaan käsitellä yhteyden parantamiseksi. Konflikteja käsitellään parhaiten 

molemminpuolisen kuuntelun ja huomaavaisen avoimuuden avulla (Larsson, 2012, 268).  

Kun konfliktit kohdataan ajoissa ja avoimesti, ne muodostuvat rikkaudeksi sekä tukevat 

kehittymistä ja luovuutta (Larsson, 2012, 37). NVC:ssä konfliktit nähdään mahdollisuutena 

parempaan ymmärrykseen ja yhteyteen. Sen sijaan että konflikti nähtäisiin luonnottomana 

ja vaadittaisiin vain osapuolia “olemaan kahinoimatta”, on voimaannuttavaa auttaa 

osapuolia kuulemaan ja ymmärtämään toisiaan (Larsson, 2012, 36).  Tällöin ei muodostu 

selvittämättömiä pinnan alle lakaistuja konflikteja, jotka vaikuttavat luokkahenkeen 

negatiivisesti. Voi olla vaikeaa kunnioittaa ja täyttää toisen tarpeita jos omat tarpeet eivät 

ole täyttyneet. Ristiriidat voi käsittää osana inhimillistä vuorovaikutusta, jotka eivät ole 

“hyviä” tai “pahoja”. Olennaista on käsittelemättömien ristiriitojen määrä ja käytetyt 

konfliktinratkaisumenetelmät (Gordon, 2006, s. 232). Gordonin mukaan useimmat 

opettajat käsittelevät konflikteja kuten heidän entiset opettajansa tai omat vanhempansa, eli 

he käyttävät samoja menetelmiä, joita he itse ovat vihanneet ollessaan lapsia (Gordon, 

2006, s. 239). 

NVC:ssä painotetaan, että on tärkeää pohtia oppilaan syytä käyttäytymisen muutokseen. 

Jos oppilas muuttaa käytöstään häpeän, syyllisyyden tai pelon vuoksi, Rosenbergin (2008) 

mukaan kaikki osapuolet häviävät. Tällöin oppilaan häiriökäyttäytymisen taustalla 

vaikuttavaa tekijää ei ole selvitetty, eli toisin sanoen ei olla saatu yhteyttä oppilaan 

täyttymättömiin tarpeisiin. Näin konfliktin aiheuttanut asetelma säilyy ja tulee tavalla tai 
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toisella uudestaan pintaan. Konfliktin voidaan nähdä olevan kuin ilmapallo jota yritetään 

pitää veden alla: sen voi hetkeksi työntää pois näkyvistä, mutta se pomppaa väistämättä 

yhä uudelleen pintaan kunnes sen alkuperäinen syy on selvitetty ja ratkaistu. Konfliktien 

syvällisen kohtaamisen ja käsittelyn voi siis nähdä luokkahenkeä syvällisesti ja 

pitkävaikutteisesti edistävänä tekijänä. 

 



22  

 

  

4 Tutkimuksen toteuttaminen 

Toteutimme tutkimuksen osallistavana toimintatutkimuksena, jossa lähtökohtana oli 

ryhmän tarpeiden kartoituksen jälkeen koostaa opiskelijoille heidän tarpeisiinsa vastaava 

harjoitusjakso NVC-teorian pohjalta. Harjoitusjaksomme muodostui neljästä kahden tunnin 

harjoituskerrasta jotka pidettiin kahden viikon ajanjaksolla. Muokkasimme harjoituskertoja 

keräämämme palautteen ja omien havaintojen pohjalta. Tutkimukseen kuului myös 

aineiston kerääminen opiskelijoilta, kyselylomakkeilla ja haastattelemalla. Tässä 

kappaleessa esittelemme ja perustelemme ensin tutkimusmenetelmämme, kerromme 

tutkimusjoukon valinnasta, aineistonkeruumenetelmistä, alkukartoituksesta ja lopuksi 

kuvailemme harjoitusjakson sekä sovittelukeskusteluiden kulkua.  

4.1 Tutkimusmenetelmänä osallistava toimintatutkimus 

Tutkimuksemme lähtökohtana oli osallistava toimintatutkimus ja aineiston 

keruumenetelminä käytimme haastatteluita ja kyselylomakkeita. Osallistavassa 

toimintatutkimuksessa on keskeistä että toimitaan yhdessä tutkimuskohteiden kanssa, jotta 

parannetaan ja lisätään tilanteen ymmärrystä muuttamalla sitä (McTaggart, 1991). Aaltola 

& Syrjälä (1999) määrittelevät toimintatutkimuksen prosessiksi, joka tähtää asioiden 

muuttamiseen ja kehittämiseen entistä paremmiksi. Tämä lähtökohta oli tutkimuksellemme 

sopivin juuri siksi, että halusimme olla mukana toimimassa luokkahengen parantamiseksi 

yhdessä oppilaiden kanssa ja laatia NVC:n teorian pohjalta harjoitusjakson ryhmän tarpeet 

huomioiden.  

Osallistava toimintatutkimus on hyvin linjassa NVC-ajattelun kanssa, jossa yksilön vapaa 

tahto, tarpeiden huomioiminen ja osallisuus nähdään tärkeänä. Osallistujat saavat olla itse 

mukana vaikuttamassa intervention sisältöön ja toimivat yhdessä tutkijoiden kanssa. 

Opiskelijoille suoritetun alkukartoituksen perusteella kehitimme intervention 

(harjoittelujakson), jolla pyrimme avaamaan uusia näkökulmia luokkahengen 

kehittämiseen. Kuulan (1999) mukaan tarkoituksena on tutkimuksen avulla muuttaa 

vallitsevia käytäntöjä ja ratkaista erilaisia ongelmia. Pyritään muuttamaan sosiaalisia 

käytäntöjä ottamalla tutkittavat aktiivisiksi osallisiksi tutkimuksessa. Tutkijat ja tutkittavat 

toimivat yhteistyössä, eikä tutkija saa dominoida tutkittavaa kohdetta. Teoria muuttuu 



23 

 

 

toimintatutkimuksessa todellisuudeksi sen mukaan miten hyvin tutkija hallitsee sosiaalisen 

kontekstin. 

Carr & Kemmisin (1986) mukaan toimintatutkimuksen menestystä ei tulisi mitata 

tutkimuskirjallisuuden suhteen vaan konkreettisten tilanteiden muutoksina. 

Toimintatutkimus sisältää vaatimuksen käytännönläheisyydestä ja sen tulisi tavoittaa 

ihmisten jokapäiväistä toimintaa. Toimintatutkimusta ei nähdä pelkästään tiedon 

tuottamisen prosessina vaan samalla oppimisena ja tietoisuuden kehittäjänä, sekä 

muutokseen voimaannuttajana (Gaventa 1988, 19). 

4.2 Tutkimusjoukon valinta 

Tutkittavaksi ryhmäksi tutkimukseemme valikoitui kymmenen tyttöä erään 

pohjoissuomalaisen koulun yhdeksänneltä luokalta. Olimme aiemmin yhteydessä koulun 

rehtoriin ja opettajiin, ja yhdeksännen luokan tytöt valittiin tutkimukseemme yhteistyössä 

koulun opettajien kanssa. Tytöt olivat tutkimuksemme kannalta sopiva kohderyhmä, sillä 

luokasta vastaavan opettajan havaintojen mukaan juuri luokan tytöillä oli rakentavan 

luokkahengen ylläpitämiseen ja yhteisöllisyyteen sekä vuorovaikutukseen liittyviä 

haasteita. Tyttöjen luokanopettaja oli kiinnostunut NVC-prosessista, ja uskoi että siitä voisi 

olla heille apua. Tyttöjen omin sanoin heillä oli huono luokkahenki.  

Kymmenen yhdeksännen luokan tyttöä ilmaisivat kaikki eriasteisesti halukkuuttaan oppia 

vuorovaikutustaitoja alkukartoituksessa. Havaintojemme mukaan jokainen harjoituksiin 

osallistuneista opiskelijoista omasi ymmärrystä sosiaalisista taidoista, tunneälyä sekä halua 

kehittyä ja parantaa omaa ymmärrystä suhteessa itseen ja toisiin sekä aitoa kiinnostusta 

huonon luokkahengen parantamiseen. Jokainen tyttö totesi luokkahengen olevan huono ja 

lähes jokainen heistä halusi myös luokkahenkeä parantaa, uskoen sen olevan mahdollista. 

Ainoastaan yhdessä alkukyselyn vastauksessa kävi ilmi vahva epäilys siitä, ettei 

luokkahenkeä voisi parantaa. Näiden havaintojemme pohjalta koimme tutkimusjoukon 

olevan todella ihanteellinen ja otollinen tämän kaltaisen NVC:hen pohjautuvan 

toimintatutkimuksen tekemiselle. 

Koska NVC:n toiminnan perustana on ihmisen tunteiden ja tarpeiden yksilökohtainen 

kohtaaminen, oli myös tutkimuksemme harjoitusjakson tarkoituksena olla mahdollisimman 

hyvin jokaisen oppilaan yksilökohtaisesti kohtaava ja yksilöllisesti etenevä. Taataksemme 
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nämä lähtökohdat ja pyrkimykset harjoitusjaksollamme, oli luokan opiskelijoiden 

lukumäärä tutkimuksemme ja harjoitusjaksomme kannalta juuri sopiva. Mikäli 

harjoituksiin osallistuneen ryhmän koko olisi ollut suurempi, se olisi todennäköisesti 

voinut lisätä haasteita yksilöllisen kohtaamisen ja etenemisen tavoitteisiin. Yksilökohtaisen 

etenemisen ja kohtaamisen näkökulmasta olisi voinut olla vielä parempi jos 

tutkimusjoukko olisi ollut pienempi, mutta luokkahengen parantamisen ja jokaista luokan 

tyttöä koskevien konfliktien ja jännitteiden ratkaisemisen vuoksi oli hyvin tärkeää, että 

jokainen luokan tyttö otti osaa tutkimukseen, harjoituksiin ja sovitteluun. 

4.3 Haastattelut ja kyselylomakkeet aineistonkeruumenetelmänä 

Käytimme laadulliselle tutkimukselle ominaisia aineistonkeruumenetelmiä, haastatteluita 

ja kyselylomakkeita. Tällainen monipuolinen laadullisen aineiston kerääminen oli 

mielestämme tarkoituksenmukaista koska luokkahengelle ei ole olemassa objektiivisia 

testejä.  

Saimme aineistoa NVC-prosessin vaikutuksesta ja opiskelijoiden kokemuksista kaikilla 

neljällä harjoituskerralla, kutakin harjoituskertaa koskeneen kyselylomakkeen muodossa. 

Keräsimme palautetta ja tietoa opiskelijoiden kokemuksista myös viikko ja viisi viikkoa 

harjoitusjakson jälkeen lähetetyillä kyselylomakkeilla. Eli kaikkiaan opiskelijat täyttivät 

kuusi kyselylomaketta. Tämän lisäksi saimme aineistoa pienryhmissä toteutetusta 

alkuhaastattelusta ja loppuhaastattelusta.  

Kyselylomakkeet tarjosivat meille arvokasta tietoa ja mahdollistivat jokaisen opiskelijan 

tasapuolisen kuulemisen. Niidenkin, jotka eivät välttämättä haastatteluissa uskaltaneet 

sanoa mielipiteitään kovinkaan selkeästi. Tarkoituksenamme oli että kyselylomakkeet 

toimisivat haastattelujen pohjana.  

Haastattelut 

Viikko ennen harjoitusjaksoa järjestimme alkuhaastattelun kartoittaaksemme luokan 

tilannetta. Tästä lisää seuraavassa kappaleessa 4.4. Haastattelimme opiskelijat myös viisi 

viikkoa harjoittelujakson päättymisen jälkeen saadaksemme syvennettyä ymmärrystämme 

heidän kokemuksistaan harjoitusjakson vaikutuksista pitemmän aikavälin jälkeen.  

Ryhmäkoko oli haastatteluissa 2-3 opiskelijaa, jotka opettaja oli valinnut siten että 

ryhmässä tultaisiin mahdollisimman hyvin toimeen keskenään. Nauhoitimme kaikki 
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haastattelut myöhempää analysoimista varten. Sekä alku- että loppuhaastattelut pidimme 

15-20 minuutin mittaisina. Katsoimme sen olevan sopiva aika, jonka haastateltavat 

jaksavat vielä keskittyä, ja lyhyt aika mahdollisti kaikkien haastattelemisen koulupäivän 

aikana. Joustimme haastatteluihin käytettävässä ajassa sen mukaan minkä verran 

keskustelua saimme aikaan kulloinkin haastateltavan ryhmän kanssa. 

Pidimme tärkeänä sitä että voimme haastatteluissa mennä syvemmälle täsmentämällä 

kyselylomakkeissa käyttämiämme kysymyksiä. Päädyimme puolistrukturoituun 

haastattelutilanteeseen eli teemahaastatteluun, jossa käytimme kyselylomakkeita runkona, 

mutta käytimme vapaamuotoisia kysymyksiä teeman ympärillä, emmekä noudattaneet 

tarkkaa järjestystä. Toivoimme tällä menettelyllä saavamme tilanteesta vähemmän 

muodollisen ja rennomman. Puolistrukturoidussa haastattelussa on mahdollisuus rohkaista 

haastateltavaa tarkentamaan vastaustaan ja se sopii tilanteisiin joissa tutkimuksen kohteena 

ovat arat aiheet tai selvitetään heikosti tiedostettuja asioita ja halutaan päästä syvemmälle 

(Metsämuuronen, 2003).  

Tarkoituksemme oli kartoittaa tutkittavaa aluetta, joka on luonteeltaan intiimi ja 

emotionaalinen. Metsämuurosen (2003) mukaan haastattelu on edellä mainittujen ehtojen 

täyttyessä sopiva menetelmä aineiston keräämiseen. Tärkeää haastattelussa on että se on 

johdettu, siten että haastattelija käynnistää ja ohjaa haastattelua. Haastattelijan tulee myös 

motivoida haastateltavia (Metsämuuronen, 2003). Tähdensimme haastattelujen alkaessa 

kuinka tärkeä tämä aihe meille on ja arvostamme suuresti rehellisyyttä.  

 

Harjoitusjakson aikana käytetty kyselylomake 

Jokaisen kahden tunnin harjoituskerran jälkeen jaoimme opiskelijoille A4-kokoiset 

kyselylomakkeet koskien juuri järjestettyä harjoituskertaa. Aikaa täyttämiseen he saivat 5-

10 minuuttia. Meitä kiinnosti erityisesti se mitä opiskelijat pitivät työpajoilla onnistuneena 

ja mitä he haluaisivat seuraavalla kerralla käsiteltävän. Palaute annettiin anonyymisti. 

Lomakkeet palautettiin laatikkoon, joten jokainen sai vapauden vastata täysin nimettömästi 

ja jäljittämättömästi. Painotimme opiskelijoille, että ottaisimme palautteet huomioon ja 

muokkaisimme harjoitusjakson sisältöä sen mukaisesti. 

Kyselylomake sisälsi nämä neljä täytettävää kohtaa: 

1. Työpajoilla mielestäni tärkeää oli 



26  

 

  

2. Työpajoilla mielestäni turhaa oli 

3. Mahdollisia toiveita ensi kertaa varten 

4. Vapaa sana 

Harjoitusjakson jälkeen kerätty palaute 

Meitä kiinnosti tietää miten opiskelijoiden kokemus NVC:hen pohjautuvan sovittelun ja 

harjoitusjakson vaikutuksista luokkahenkeen muuttuisi ajan kuluessa. Tämän vuoksi 

järjestimme harjoitusjakson päättymisen jälkeen vielä kaksi kyselyä lomakkeilla ja 

loppuhaastattelun. Halusimme kerätä tietoa opiskelijoiden kokemuksesta nähdäksemme 

kuinka pitkäaikaisia harjoitusjakson ja sovittelun vaikutukset olivat.  

Ensimmäinen kontrollikysely järjestettiin opiskelijoille kyselylomakkeen muodossa noin 

viikko harjoitusjakson päättymisen jälkeen. Laadimme lomakkeeseen neljä kysymystä. 

1. Miten koet että työpajat ovat vaikuttaneet luokkahenkeen? 

2. Millä tavoin koet ymmärtäväsi luokkakavereitasi paremmin? 

3. Millä tavoin koet ymmärtäväsi itseäsi paremmin? 

4. Mitä ymmärrät empatian antamisella? Onko se sinulle nyt helpompaa?  

Viimeiseen kyselylomakkeeseen opiskelijat vastasivat viisi viikkoa harjoitusjakson 

päättymisen jälkeen ja tarkoituksena oli saada tietoa harjoitusjakson pitkäaikaisista 

vaikutuksista. Kysymykset viimeisessä kyselylomakkeessa olivat: 

1. Miten koet että harjoitusjakso on vaikuttanut luokkahenkeen? 

2. Onko luokkahengessä tapahtunut muutoksia työpajojen jälkeen? 

3. Mikä harjoitusjaksoilla vaikutti mielestäsi eniten luokkahengen paranemiseen. 

Miten se vaikutti? 

4. Miten harjoitusjakso on edistänyt kykyäsi sovitella ja selvittää erimielisyyksiä 

luokassa ja arjessa? Oletko käyttänyt oppimaasi harjoitusjaksojen jälkeen? 

5. Miten harjoitusjakso on auttanut sinua ymmärtämään toisia ihmisiä ja itseäsi? 

6. Vapaa sana Jonille ja Samille 

Loppuhaastattelu järjestettiin pari päivää sen jälkeen kun opiskelijat olivat vastanneet 

viimeiseen kyselylomakkeeseen, jota käytimme haastattelun pohjana. Tällöin 

harjoitusjakson päättymisestä oli kulunut noin viisi viikkoa. Haastattelimme opiskelijat 

kolmessa osassa, kahdessa neljän hengen ryhmässä ja yhdessä kahden hengen ryhmässä. 
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Haastattelussa kysyimme opiskelijoilta tarkentavia kysymyksiä liittyen kyselylomakkeen 

vastauksissa esille nousseisiin teemoihin.  

4.4 Lähtötilanteen kartoittaminen kyselylomakkeen ja alkuhaastattelun avulla 

Tässä esittelemme tarkemmin kyselylomakkeen ja alkuhaastattelun, jotka laadimme 

kartoittaaksemme luokan lähtötilannetta sekä saadaksemme opiskelijoilta tietoa siitä 

millaisia asioita he haluaisivat käsitellä tulevalla harjoitusjaksolla. Opiskelijat täyttivät 

lomakkeet anonyymisti reilua viikkoa ennen harjoitusjakson alkamista, kyselylomakkeiden 

analysoinnin jälkeen haastattelimme opiskelijat pienryhmissä. Esittelemme tässä 

kappaleessa alkukartoituskyselyn ja alkuhaastattelun tulokset kohtuullisen tarkasti, sillä ne 

loivat pohjan koko harjoitusjakson rakenteelle. 

 

Kyselylomakkeen kysymykset olivat:  

1. Minkälaisia ongelmia nousee mielestäsi luokassasi tyypillisesti ihmisten välillä? (Tai 

jos ei tyypillisesti, niin usein, tai jos ei usein, niin joskus?) Kuvaile: 

2. Miten sinä ja luokkatoverisi toimitte, jos olette eri mieltä jostain tärkeästä asiasta? 

Miten toivoisit, että toimisitte? 

3. Mitä haluaisit parantaa ihmisten välisessä kanssakäymisessä luokassasi? 

4. Koetko olevasi empaattinen? Mitä ominaisuuksia on mielestäsi empaattisella 

ihmisellä? 

5. Minkälaisiin ihmisten välisiin tilanteisiin haluaisit oppia uusia suhtautumistapoja ja 

näkökulmia? 

6. Voiko vuorovaikutustaitoja mielestäsi oppia ja kannattaako niiden harjoitteluun 

kiinnittää koulussa huomiota? 

7. Haluaisitko itse vaikuttaa sisältöihin ja käsiteltäviin asioihin vuorovaikutustaitoja 

kehittävässä harjoittelussa? Jos haluaisit, niin miten? Millä tavalla haluaisit kehittää 

itseäsi vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa? 

Kyselylomakkeisiin kirjoitetut vastaukset olivat yllättävän samankaltaisia. Suurimmaksi 

ongelmaksi luokassa koettiin huono tai olematon luokkahenki, puutteellinen ja estynyt 

keskusteluyhteys, yhteisöllisyyden tunteen puute sekä selvittämättömät ristiriidat, 

erimielisyydet ja eriasteinen “vittuilu”.  
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Jokainen esitietolomakkeeseen vastannut opiskelija koki vastausten perusteella luokkansa 

sen hetkisen tilanteen enemmän negatiivisena kuin positiivisena.  

Alla on vielä erikseen esiteltynä osa kysymyksistä vastauksineen. Valitsimme tässä osiossa 

esiteltäväksi ne kysymykset ja ne vastaukset jotka kuvaavat parhaiten sen aineiston 

luonnetta, joka vaikutti eniten luokan tilanteesta tekemiemme johtopäätösten 

muodostumiseen ja nämä valitut poiminnat kuvaavat hyvin koko aineistoa. 

Ensimmäiseen kysymykseen (Minkälaisia ongelmia nousee mielestäsi luokassasi 

tyypillisesti ihmisten välillä?), jossa kysyttiin luokassa ilmenevistä ongelmista, yhtä 

lukuunottamatta jokainen opiskelija vastasi jotain. Esimerkkivastaukset kuvaavat hyvin 

muidenkin vastausten luonnetta. 

“Väärinkäsityksiä, väsymyksestä johtuvaa ärtyneisyyttä => riitatilanteet. 

Usein etenkin osa tytöistä takertuu liikaa pikkuasioihin ja niistä tulee 

ongelmia. Ongelmat tulevat ainakin meidän luokassa yleensä siksi, että 

ongelmista ei puhuta ja jos puhutaan niin selän takana jolloin asia vain 

kasvaa isommaksi. Itse en ole erityisemmin ongelmissa mukana.” 

“Ainakin kaikki nauraa toisilleen, kaikki puhuu paskaa ja luokkahenki on 

huono.” 

Luokan suurimpia ongelmia näyttivät olevan puutteellinen keskusteluyhteys, 

erimielisyydet ja huonoksi koettu luokkahenki. 

Kolmanteen kysymykseen (Mitä haluaisit parantaa ihmisten välisessä kanssakäymisessä 

luokassasi?) annetut vastaukset tukivat ensimmäisen kysymyksen vastauksista syntyneitä 

havaintoja. Suurin osa opiskelijoista vaikutti olevan selvästi tietoisia siitä mitä heidän 

luokassaan tulisi parantaa jotta koulussa oleminen olisi helpompaa. Avoimen 

keskusteluyhteyden luominen oli eniten esille tullut teema. 

“Haluaisin että asioista pystyisi puhumaan avoimemmin ja ilmapiiri olisi 

parempi. Siihen voisi vaikuttaa parantamalla koko luokan yhteishenkeä, joka 

on tällä hetkellä minun mielestä melko huono.” 

“Sitä ettei kukaan puhuis toisesta paskaa, epäonnistumisille ei naureta ja 

vois vapaasti puhua kaikkien kanssa ilman, että siitä tulee joku juttu.” 
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Viidennessä kysymyksessä (Minkälaisiin ihmisten välisiin tilanteisiin haluaisit oppia 

uusia suhtautumistapoja ja näkökulmia?) Tarkoituksenamme oli saada vastausten kautta 

eväitä siihen mihin asioihin erityisesti keskittyisimme tulevilla harjoituskerroillamme.  

Myös tämän kysymyksen vastaukset puhuivat erityisesti avoimen kommunikoinnin 

harjoittelun puolesta. 

“Ainakin sellaisiin tilanteisiin jos joku ihminen on vihainen tai ärtynyt, mutta 

ei sano mitään. Mitä siinä tilanteessa pitäisi sanoa tai tehdä?” 

“Että toinen voisi olla vakuuttunut siitä, että sinulle kannattaa kertoa hänen 

tunteistaan ja että voit auttaa, etkä kerro asiaa eteenpäin. Ja että kaikkien 

asioiden kertominen sinulle parantaa teidän välistä ystävyyttä ja on siksi 

hyvinkin tärkeää. Jos hän ei kerro itsestään, pikkuhiljaa ette tiedä enää 

toisista juuri mitään ja etäännytte, halusitte tai ette.” 

Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin oppilaiden mielipidettä siitä, (1) voiko 

vuorovaikutustaitoja oppia ja (2) kannattaako niiden harjoitteluun kiinnittää koulussa 

huomiota.  

Jokainen opiskelija vastasi molempiin kysymyksen kohtiin myöntävästi. On hyvin 

huomionarvoista, että jokaisen vastanneen mielestä vuorovaikutustaitoja voi oppia ja niitä 

kannattaa harjoitella koulussa. Alla kaksi esimerkkivastausta. 

“Voi oppia ja kehittää ehdottomasti. Se on tärkeää koska niillä pärjää 

elämässä. Niiden harjoitteluun koulussa kannattaisi kiinnittää huomiota ja 

niitä harjoitella. Olisi paras jos harjoituttajat olisivat ulkopuolisia eikä esim. 

opettajia.” 

“Voi oppia ja niitä kannattaa opetella sillä kaikki ei osaa toimia 

tietynlaisissa tilanteissa, josta voi tulla turhaa riitaa. Koulussa kannattaa 

kiinnittää niihin huomiota sillä kasvattamista tapahtuu koulussakin se auttaa 

koulutilanteissa sekä kotona ja läpi elämän.” 

Lomakkeen viimeisessä kysymyksessä kysyimme oppilailta haluaisivatko he itse 

vaikuttaa tulevalla jaksolla käsiteltäviin sisältöihin ja mitä vuorovaikutukseen liittyviä 

asioita he haluaisivat itsessään kehittää. Suurin osa oppilaista kertoi etteivät he halua ottaa 

kantaa tulevaan sisältöön ja kolme lomaketta oli tämän kysymyksen osalta kokonaan 
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tyhjiä, ainoastaan kaksi opiskelijaa vastasi tähän kysymykseen kertoen jotain siitä mitä 

haluaisivat jaksolla oppia. 

“Haluan oppia ymmärtämään erilaisia ihmisiä ja haluan ymmärtää muiden 

toimintaa ja syitä toiminnalle.” 

“En erityisemmin. Haluaisin oppia tutustua uusiin ihmisiin helpommin, 

matalammalla kynnyksellä mitä uudet ihmiset ajattelevat minusta.” 

Loput vastauksista olivat tämän alle poimitun esimerkin kaltaisia, jossa kehotettiin meitä 

harjoitusjakson järjestäjiä tuomaan jaksolle vapaasti niitä asioita mitä katsomme tärkeäksi. 

“Empä oikeastaan, antakaa mitä annatte :)” Lisäksi kolme lomaketta olivat viimeisen 

kysymyksen osalta tyhjiä. 

 

Alkuhaastattelu 

Alkukyselyn avulla kerätyn tiedon lisäksi haastattelimme luokan opiskelijat viikkoa ennen 

harjoitusjakson alkamista. Alkuhaastattelun ideana oli saada tarkennusta kyselylomakkeen 

vastauksissa ilmi tulleisiin asioihin sekä saada lisää, syventävää ja tarkentavaa tietoa 

luokan sen hetkisestä tilanteesta ja mahdollisesti siitä mitä opiskelijat haluaisivat tulevalla 

harjoitusjaksolla käsitellä. 

Pienryhmähaastatteluissa ilmenneet asiat olivat yllättävän samankaltaisia ja yhteneväisiä 

eri ryhmissä. Ne tukivat hyvin kyselylomakkeissa ilmi tulleita teemoja. Mitään olennaisesti 

uutta tai mullistavaa haastatteluissa ei selvinnyt. Keskeisimmät haastatteluissa esiin 

nousseet teemat olivat samoja kuin kyselylomakkeeseen saaduissa vastauksissa. 

Haastatteluissa opiskelijat eivät olleet erityisen puheliaita tai oma-alotteisia, mutta jokainen 

opiskelija vastaili kyllä esittämiimme kysymyksiin. Yleensä ottaen jokainen 

haastattelemamme opiskelija vaikutti pääosin hyväntuuliselta ja tasapainoiselta.  

Opiskelijat kertoivat erityisesti luokan jakautuneisuudesta eri ryhmiin ja ryhmien välisen 

avoimen keskusteluyhteyden puuttumisesta. Opiskelijat kertoivat kuinka luokassa on 

selvittämättömiä ristiriitoja, jotka hankaloittavat avoimen luokkahengen rakentumista. 

Opiskelijat olivat yhtä mieltä siitä että halusivat luokkaansa vapaampaa, turvallisempaa ja 

avoimempaa ilmapiiriä ja ymmärrystä oppilaiden välille. Sen hetkisistä haasteista 

huolimatta suurin osa opiskelijoista vaikutti optimistisilta ja toiveikkailta sen suhteen että 
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luokan tilannetta voitaisiin parantaa. Jokainen haastattelemamme opiskelija vaikutti olevan 

yhtä mieltä siitä että sen hetkinen luokkahenki koettiin huonoksi. 

Ainut merkittävä ero haastateltujen opiskelijoiden mielipiteistä oli se, että muutama ei 

kokenut luokan ongelmien vaikuttavan itseensä kovinkaan merkittävästi. 

Osa opiskelijoista esimerkiksi kertoi kuinka he eivät oppitunnilla edes uskaltaneet vastata 

opettajan kysymyksiin siinä pelossa, että heidän vastauksilleen naurettaisiin. Samaan 

aikaan osa opiskelijoista koki, etteivät he pelkää tai välitä naurunalaiseksi joutumisesta. 

Esitettyämme tämän asian tiimoilta tarkentavia kysymyksiä selvisi taustalla olevan myös 

opiskelijoiden omien tilanteista tekemien tulkintojen väliset erot. Toiset ottivat nauramisen 

pahantahtoisena ja toiset neutraalina käytöksenä, jolla ei ollut pahaa tarkoitusta heitä 

kohtaan. Omaan tulkintaan perustuvaa tunnetta käsittelimme myöhemmin ensimmäisellä 

harjoituskerralla. 

Alkutilanteen kartoittamiseksi järjestetystä kyselylomakkeen täyttämisestä ja 

pienryhmähaastatteluista selvisi paljon olennaisia asioita luokan sen hetkisestä tilanteesta 

ja luokan sosiaalisista haasteista. Keräämämme tiedon pohjalta lähdimme suunnittelemaan 

tulevia harjoituksia luokan sen hetkisten haasteiden käsittelemistä parhaiten tukeviksi. 

Alkukartoituksen myötä muotoutuivat tutkimuskysymyksemme. Huono luokkahenki 

vaikutti asialta, joka koettiin yleisesti opiskelijoiden keskuudessa luokan suurimmaksi 

ongelmaksi. Lisäksi muut ongelmat luokalla olivat tavalla tai toisella johdettavissa 

huonoksi koettuun luokkahenkeen. Tämän vuoksi oli selkeyttävää keskittyä 

tutkimuksessamme nimenomaan NVC:n harjoittamisen vaikutuksiin luokkahengen 

parantamisessa. 

4.5 Asetelma luokkatilassa 

Saimme harjoituksiimme paljon inspiraatiota ja mallia Marion Littlen väitöskirjasta (Little, 

2003). Little oli järjestänyt kymmenen tuntia NVC:hen pohjautuvaa työpajatyöskentelyä 

lukioikäisille marginaaliin kuuluville naisille. Luokan tilan asetteluun otimme paljon 

vinkkejä Littlen järjestelyistä. Littlen väitöskirjan liitteenä olleista palautelomakkeiden 

vastauksista myös selvisi, mistä asetelmista hänen tutkimukseen osallistuneet nuoret naiset 

olivat pitäneet erityisesti, ja tämä oli meille tärkeää, suuntaa antavaa tietoa oman 

suunnittelumme kannalta. 
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Saimme koululta harjoituksia varten käyttöömme fysiikan ja kemian opiskeluun 

suunnitellun luokan. Luokka oli onneksemme hyvin muokattavissa. Raivasimme luokan 

perinteiset kalusteet, tuolit ja pöydät luokan sivulle ja toimme luokkaan koulun 

oleskelutilasta löhöilytyynyjä, jotka asettelimme luokan keskelle lattialle taulun eteen 

puolikaaren muotoon, siten että jokaisella oppilaalla olisi hyvin tilaa valita itselleen 

mukava asento. Puolikaaren muoto palveli asetelmana hyvin yhdessä käytäviä sovitteluja 

ja keskusteluja. 

Littlen esimerkkiä seuraten ja soveltaen päädyimme hankkimaan kynttilöitä, suklaata ja 

kukkia. Suklaan asetimme astialle, josta opiskelijat saivat halutessaan ottaa suklaata tunnin 

alussa ja lopussa. Hankimme elävän vaaleanpunaisen kukan ruukkuineen jonka asetimme 

luokan keskelle luomaan harmonista tunnelmaa. Viimeiselle harjoituskerrallemme, joka oli 

ystävänpäivänä, hankimme kaksi isoa kimppua tulppaaneita, jotka asetimme luokan 

keskelle ja jotka opiskelijat saivat viedä kotiin mukanaan. Kynttilöitä asettelimme luokan 

reunamille luomaan tunnelmaa. Kynttilät valaisivat tilaa niinä hetkinä kun valot oli 

sammutettu. Kaiken tämän tilan tunnelmallisen järjestelyn takana oli tarkoitus saada 

ilmapiiri mahdollisimman rennoksi ja turvalliseksi ja osoittaa opiskelijoille että heidän 

hyvinvointinsa ja viihtyvyytensä on meille tärkeää. 

Ajattelimme että muuttamalla totuttua koululuokan ilmapiiriä rennoksi ja mukavaksi, myös 

opiskelijoilla olisi rennompi olla ja se mahdollisesti helpottaisi heidän avautumistaan 

mieltään vaivanneista asioista. Pyrimme myös pitämään luokan valaistuksen hämärämpänä 

kuin normaalisti, jakson kuluessa myös opiskelijat toivoivat hämärämpää valaistusta kun 

kysyimme heidän mielipidettään asiasta. Hämärämpi valaistus koettiin turvallisempana 

kuin kirkkaana häikäisevät valot. 

4.6 Harjoituskertojen rakenne ja sisällöt 

Harjoituskertojen sisällöt muotoutuivat alkukartoituksen, välipalautteiden sekä omien 

havaintojemme pohjalta. Kokonaisuus muodostui neljästä kahden tunnin mittaisesta 

harjoituskerrasta. Harjoistuskerroista kaksi viimeistä sisälsivät enimmäkseen luokkahengen 

parantamiseen tähtäävää sovittelua. Molemmat sovittelukerrat venyivät tunnilla 

opiskelijoiden omasta toiveesta, siksi kokonaiskestoa harjoitusjaksolle kertyi lopulta 

kymmenen tuntia. Pidimme tärkeänä NVC-teorian läpikäymistä harjoitteiden avulla ennen 

varsinaista luokan tilanteiden sovittelua. 
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1. Harjoituskerta: Pelisäännöt, pohjustus, tunteet ja tarpeet 

 Jakson esittely, pelisäännöt, esittelykierros 

 Miltä tuntuu, tunteisiin virittyminen niistä puhumalla 

 Tunneroolipeli 

 Tarpeet tunteiden takana 

 Elokuvahahmojen analysointitehtävä, tunteet ja tarpeet esiin 

2. Harjoituskerta: Tunteet ja tarpeet kertaus, empatian antaminen 

 Tunteet ja tarpeet, kertaus tehtävämonisteilla yksin ja parin kanssa 

 Empatian antaminen, mitä empatia on ja ei ole, esimerkin näyttäminen 

 Empatian antamisen pariharjoitukset 

3. Harjoituskerta: HTTP-malli, luokan tilanteen sovittelu 

 HTTP-mallin askeleet, esittely ja ryhmätehtävät 

 Sovittelukeskustelu 

4. Harjoituskerta: Sovittelun harjoituksia, luokan tilanteen sovittelu      

 Sovittelun harjoitteleminen ryhmissä jaetuissa rooleissa 

 Sovittelukeskustelun jatkaminen 

Harjoituksia suunniteltaessa ajatuksenamme oli laatia sisältöä, josta opiskelijat hyötyisivät 

mahdollisimman paljon. Oli selvää ettemme tulisi juurikaan keskittymään NVC-prosessin 

teoreettiseen opiskeluun sen enempää kuin mikä olisi mielestämme sen käytännön 

soveltamisen kannalta hyödyllistä. Halusimme että opiskelijat oppisivat soveltamaan 

prosessia käytäntöön ja että saisimme soviteltua heidän omakohtaisia luokassa esiintyviä 

haasteitaan. Otimme huomioon kyselylomakkeissa ja haastatteluista kuulemamme toiveet 

ja luokan haasteet, joihin haluttiin löytää ratkaisuja. 

Olennaisia opiskeltavia asioita NVC:n teoriasta, joihin keskityimme, olivat erityisesti 

tunteet, tarpeet, empatia, empaattinen kuuntelu ja rehellinen ilmaisu sekä pyyntö. Nämä 

kaikki yhdessä muodostivat perustan NVC:n mukaiselle sovittelulle ja itsen sekä toisten 

käyttäytymisen syvällisemmälle NVC:n mukaiselle ymmärtämiselle.  
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Tarkoituksenamme oli ensin lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ihmisten toiminnasta NVC:n 

teorioiden pohjalta, jotta ymmärtäväisempi ja avoimempi suhtautuminen itseen ja muihin 

oppilaisiin ja heidän toimintaan mahdollistuisi ja tämä taas osaltaan palvelisi tulevilla 

sovittelukerroilla. 

Rakensimme NVC:n opiskelua progressiivisesti eteneväksi. Tärkeimpänä pidimme 

käytännön harjoittelua ja pyrimme minimoimaan perinteisen opettajajohtoisen opettamisen 

osuuden harjoituskerroiltamme. Teorian ja oikeiden nimien tarkan ymmärtämisen ja 

muistamisen sijasta pyrimme laatimaan harjoitukset siten että ne auttaisivat opiskelijoita 

ajattelemaan käytännössä NVC:n mukaisesti. NVC tarjosi harjoitusjaksolle teoriapohjan, 

josta poimimme tarpeelliseksi katsomiamme asioita.  

Annoimme jokaisen kahden tunnin tuokion jälkeen opiskelijoille täytettäväksi 

palautelomakkeen, jossa samalla kysyimme toiveita ja ideoita tuleville harjoituskerroille. 

Nämä toiveet pyrimme mahdollisuuksien mukaan täyttämään. Suurin osa opiskelijoista 

toivoi eniten oman luokan ongelmien sovittelua ja siihen keskityimme lopulta eniten. 

 

Harjoituskertojen rakenne 

Aloitimme harjoitukset aina alkurentoutumisella, jolloin opiskelijat ottivat mukavan 

asennon löhöilytyynyillä, ja soitimme luokan kaiuttimista rauhallista ja kaunista 

rentoutusmusiikkia. Ohjasimme opiskelijoita sulkemaan silmänsä ja rentoutumaan. 

Alkurentoutuminen kesti kolmesta viiteen minuuttia.  

Rentoutumisen jälkeen oli opiskelijoiden puheenvuoro, kysyimme heidän kuulumisiaan ja 

siitä miten heillä on mennyt ja onko mahdollisesti tullut kysyttävää tai ajatuksia viime 

kerralta. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus esittää toivomuksia siitä mitä 

vuorovaikutukseen liittyviä asioita tai haasteita he haluaisivat käsitellä. 

Yhteisen vapaan keskustelun jälkeen kerroimme mitä tulevalla harjoituskerralla tultaisiin 

tekemään. Sen jälkeen siirryimme harjoituksiin ja käsiteltäviin asioihin. Harjoituskertojen 

aikana oli mahdollisuus taukoon, useimmiten opiskelijat eivät kuitenkaan kokeneet tauon 

pitämistä tärkeänä ja kahden tunnin harjoituskerrat pidettiin useimmiten alusta loppuun 

yhtenäisenä. Harjoituskertojen edetessä pyrimme tarkkailemaan miten erilaiset harjoitukset 

toimivat ja tilanteen mukaan pidentämään tai lyhentämään harjoituksiin käytettyä aikaa sen 
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mukaan miten ne näyttivät toimivan ja kuinka mielekkäänä opiskelijat tuntuivat niitä 

pitävän. 

Harjoituskerran lopuksi pidimme lyhyen loppukeskustelun käsitellyistä aiheista ja 

opiskelijoilla oli viitisen minuuttia aikaa palautelomakkeen täyttämiseen. 

4.6.1 Harjoitusjakson alku NVC -teoriaa ja harjoittelua 

Neljästä harjoituskerrasta kahdella ensimmäisellä kerralla keskityimme tunteiden ja 

tarpeiden välisen dynamiikan ymmärtämiseen ja sen ymmärtämiseen miten tarpeet ja 

tunteet ohjaavat käyttäytymistämme. Opettelimme erottamaan tunteita ajatuksista ja omista 

tulkinnoista. Lisäksi pohdimme mitä on empatia ja sen antaminen ja annoimme 

opiskelijoille sovittelutehtäviä, joita teimme yhdessä. Ensimmäisten harjoituskertojen 

teemana ja tarkoituksena oli siis NVC-prosessin keskeisten osien ymmärtäminen 

käytännön harjoitusten ja omien havaintojen, pohdinnan sekä keskustelujen kautta.  

 

1. harjoituskerta: pelisäännöt, pohjustus, tunteet ja tarpeet 

Ensimmäinen harjotuskerta jännitti meitä eniten sillä tilanne oli uusi, eikä meillä ollut 

juurikaan kokemusta vastaavanlaisten harjoitusten pitämisestä aiemmin. Olimme 

suunnitelleet kohtuullisen tarkan tuntisuunnitelman siitä mitä ensimmäisellä 

harjoituskerralla olisi hyvä käydä läpi. Aiheenamme olivat tunteet ja tarpeet. 

Tarkoituksenamme oli keskittyä tunteisiin ja tarpeisiin sekä niiden välisen yhteyden 

ymmärtämiseen. Aivan ensiksi halusimme myös esitellä yhteiset pelisäännöt tuleville 

kerroille ja kerroimme oppilaille lyhyen ja suurpiirteisen selonteon siitä mitä tuleva 

harjoitusjakso pääpiirteittäin tulisi pitämään sisällään. 

Olimme asetelleet luokkatilan viihtyisäksi kappaleessa 4.5 kuvatulla tavalla. Lisäksi 

olimme tulostaneet luokan taululle A4 kokoisia tunne- ja tarvemonisteita, joissa oli 

kussakin nimettynä tunteita ja tarpeita ja havainnollistavia kuvia. Tunne- ja tarvekuvien 

tarkoituksena oli auttaa harjoituskerran tunne- ja tarveaiheisissa tehtävissä sekä kartuttaa 

opiskelijoiden tunne- ja tarvesanastoa. Materiaalina meillä oli mukana myös tunne- ja 

tarvetehtäviä sekä Universal human needs -luettelo suomennettuna. Jaoimme materiaalin 

opiskelijoille harjoituskerran aikana. 
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Ensimmäisen harjoituskerran aluksi kysyimme jokaiselta opiskelijalta vuorollaan miltä 

heistä tuntuu ja mistä heidän tunnetilansa johtuu. Tämän ensimmäisen kysymyksen 

tarkoituksena oli aktivoida opiskelijoita kuulostelemaan omia tunteitaan ja löytämään 

yhteyttä omiin tunteisiinsa. Jokainen opiskelija vastasi kysymykseen vuorollaan, mutta 

mitään kovin syvällistä keskustelua tai analyysejä emme saaneet aikaan. Yleisin vastaus oli 

“emmäätiiä”.  

Toinen ensimmäisen harjoituskerran harjoituksista oli tunneroolipeli. Tunneroolipelissä 

pyysimme oppilaita nousemaan ylös ja menemään luokan taulun eteen. Luokan taululla oli 

aseteltuna 14 tunnemonistetta joiden tunteina olivat mm. turhautuminen, viha, kiitollisuus, 

ilo jne… Asettelimme tunnemonisteet sopivan välimatkan päähän toisistaan. Seuraavaksi 

loimme opiskelijoille kuvitteellisen tilanteen: “Olet ulkona pakkasessa odottamassa 

ystävääsi, joka on 10 minuuttia myöhässä sovitusta tapaamisajasta. Miltä sinusta tuntuu?” 

Opiskelijoiden tehtävänä oli mennä sen tunteen luokse taululla joka parhaiten kuvaisi 

heidän oloaan esittämässämme tilanteessa. Poimimme vastauksia ja perusteluja 

opiskelijoilta liittyen heidän oletetusti kokemaansa tunteeseen. Esitimme muutamia eri 

esimerkkitilanteita ja sen jälkeen opiskelijat keksivät esimerkkitilanteita toisilleen. 

Tarkoituksena oli selventää sitä miten samat tilanteet voivat herättää eri ihmisissä erilaisia 

tunteita, samaa tilannetta koskevista erilaisista tulkinnoista tai kokemuksista johtuen. Tässä 

harjoituksessa opiskelijat tuntuivat olevan aktiivisesti mukana.  

Kolmantena harjoituksena katsoimme otoksia kolmesta eri animaatioelokuvasta. 

Valitsemissamme elokuvapätkissä esiintyi konfliktitilanteita. Arvelimme yhdessä 

opiskelijoiden kanssa mitä tunteita ja tarpeita tilanteissa esiintyvät konfliktin osapuolet 

kokivat. Tässäkin tehtävässä opiskelijat olivat aktiivisesti mukana. 

 

2. Harjoituskerta: tunteet ja tarpeet kertaus, empatian antaminen 

Toisen kerran aiheena oli empatia, joka piti sisällään empaattisen kuuntelemisen sekä 

toisen ymmärtämisen. Toinen harjoituskertamme sisälsi lähes ainoastaan käytännön 

tehtäviä ja näytelmiä.   

Olimme suunnitelleet toisen harjoituskerran toiseksi aiheeksi sovittelun, mutta sitä emme 

kuitenkaan ehtineet kahden tunnin harjoitusjakson aikana käsitellä ollenkaan. Tämä ei 

kuitenkaan haitannut, sillä koimme tärkeämmäksi tunnin rennon ja rauhallisen tunnelman.  
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Ennen harjoituskerran varsinaiseen aiheeseen siirtymistä kertasimme tunteen ja tarpeen 

tekemällä tehtävämonisteita, joissa oli tarkoituksena selventää tunteita ja tarpeita erilaisissa 

arkielämän tilanteissa.  

Kun avasimme harjoituskerran varsinaisen aiheen, empatian, aloitimme sen omalla 

näytelmällämme. Havainnollistimme opiskelijoille näyttelemällä tilanteen, jossa toinen 

meistä tarvitsi empatiaa ja toinen toimi empatiaa antavana ystävänä. Ensin näyttelimme 

läpi tavat mitä empatia ei ole NVC:n mukaan, mutta miten ihmiset yleensä suhtautuvat 

toistensa ongelmiin. Näitä ei-empaattisia lähestymistapoja demonstroimassamme 

esimerkissä olivat mm. omien tarinoiden kertominen sekä neuvojen antaminen empatiaa 

tarvitsevalle ihmiselle. Lopuksi näytimme NVC-prosessin mukaisen tavan antaa empatiaa 

arvaamalla tunteita ja tarpeita, sekä kuuntelemalla. Opiskelijat nauroivat ääneen 

näytelmällemme, joka oli teatraalisen heittäytymisemme vuoksi huumorin siivittämää. 

Tämä kevensi harjoituskerran tunnelmaa. 

Näytelmän siivittämänä keräsimme esittelemiämme ei-empaattisia tapoja luetteloksi 

taululle. Tämän jälkeen kirjoitimme taululle yhdessä opiskelijoiden kanssa niitä olennaisia 

elementtejä mitä todellinen empatia sisältää.  

Lopuksi opiskelijat saivat tehtäväkseen antaa parilleen empatiaa kuviteltuun tai todelliseen 

tilanteeseen. Jokainen pari näytti ottavan tehtävän innokkaasti vastaan ja naurua kuului 

paljon. Harjoituksen päätyttyä kysyimme opiskelijoiden kokemuksia tehtävästä ja 

saamistaan oivalluksista liittyen empatian antamiseen ja vastaanottamiseen. 

4.6.2 Harjoitusjakson loppuosa sovittelua 

Kaksi jälkimmäistä kahden tunnin harjoituskertaa oli varattu pääasiassa luokan ristiriitojen 

sovitteluun. Olimme alustavasti varanneet myös muunlaista sisältöä, mutta luokan 

enemmistö, lähes jokainen opiskelija ilmoitti kysyessämme että he haluasivat keskittyä 

erityisesti luokassa ilmenevien ristiriitojen sovitteluun. Tästä johtuen vähensimme muuta 

laadittua sisältöä ja käytimme enemmän aikaa varsinaiseen sovitteluun. 

 

3. Harjoituskerta: http-malli, sovittelukeskustelut alkavat 

Kolmannen kerran ensimmäisenä aiheena oli http-malli, eli havainnon, tunteen, tarpeen ja 

pyynnön askeleet. Teimme http-mallin sisäistämistä helpottavia harjoituksia opiskelijoiden 
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kanssa. Lattialla oli apuna Havainto, Tunne, Tarve ja Pyyntö -askelmat oikeassa 

järjestyksessä. Ryhmille annetuissa tehtävissä pyysimme opiskelijoita muuntamaan 

esimerkkimme mukaisesti syyttäviä ilmauksia havainnoksi, tunteeksi, tarpeeksi ja 

pyynnöksi. Kun vaikutti siltä että opiskelijat olivat ymmärtäneet asian, siirryimme 

sovitteluun. 

Sovittelukeskustelussa pyrimme saamaan aikaan vapautunutta keskustelua, jossa jokainen 

luokan oppilas saisi vapaasti ilmaista havaintonsa ja tunteensa sekä tarpeensa luokan 

tilanteeseen liittyen. Toimimme NVC:n mallin mukaisina sovittelijoina ja parhaamme 

mukaan käänsimme opiskelijoiden avaamia ajatuksia ja havaintoja sekä jossain tapauksissa 

syytöksiä NVC:n kielelle, eli havainnoiksi, tunteiksi, tarpeiksi ja pyynnöiksi. Keskustelut 

ja sovittelut olivat aina opiskelijoista lähteviä ja sovittelijoina toimimme vain 

opiskelijoiden puheenvuorojen ohjaajina ja aktivoijina sekä pyrimme auttamaan heitä 

ilmaisemaan toisten syyttämisen sijaan omia tunteitaan ja tarpeitaan. Lisäksi pyrimme 

siihen että jokainen keskustelun ja sovittelun osapuoli tulisi tasavertaisesti kuulluksi ja 

ymmärretyksi. Ensimmäinen sovittelukertamme jatkui opiskelijoiden toiveesta lopulta 

tunnin verran harjoituskerralle varaamamme ajan yli.  

 

4. Harjoituskerta: sovitteluharjoitukset, sovittelukeskusteluja jatketaan 

Neljäs ja viimeinen harjoituskertamme alkoi sovitteluharjoituksilla. Jaoimme opiskelijat 

kolmen ja neljän hengen ryhmiin ja annoimme jokaiselle ryhmälle kuvitteellisen tilanteen 

ja ryhmän opiskelijoille roolit. Esimerkiksi yhdessä näistä tilanteista äiti ja tytär kiistelivät 

kotiintuloajoista, yksi opiskelijoista oli tytär, toinen äiti ja kolmas toimi sovittelijana. 

Annoimme ryhmille aikaa samaistua rooleihinsa ja näytellä tilanteen sekä miettiä kuinka 

tilanteessa ilmennyttä konfliktia voisi sovitella. Annoimme apua tarvittaessa. Kun jokainen 

ryhmä oli valmis, kysyimme vapaaehtoisesti ryhmiä esittämään sovittelutilanteensa muille. 

Ainoastaan yksi ryhmä oli valmis esittämään sovittelutilanteensa muille. Opiskelijat eivät 

vaikuttaneet kovin innostuneelta tästä harjoituksesta ja kysyessämme heidän 

mielipidettään, jokainen ilmaisi halukkuutensa ja kiinnostuksensa siirtyä kuvitteellisten 

tilanteiden sovittelun harjoittelemisesta jatkamaan varsinaista sovittelukeskustelua jonka 

olimme viime kerralla aloittaneet. Lyhensimmekin hieman harjoittelulle varaamaamme 

aikaa ja siirryimme jatkamaan viime kerralla aloitettua luokan tilanteen sovittelua. 
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Toisella sovittelukerralla jatkoimme siitä mihin ensimmäisellä kerralla jäimme ja 

kysyimme opiskelijoilta oliko vielä jotain asioita, joita he halusivat yhdessä käsitellä. 

Siirtyessämme sovitteluun kysyimme opiskelijoilta kuinka moni heistä haluaisi jatkaa 

viimeksi esille tulleiden konfliktien käsittelyä. Tässä vaiheessa kävi ilmi että luokalla oli 

kolme opiskelijaa, jotka eivät kokeneet kyseisten konfliktien käsittelyä itselleen tärkeänä. 

Tämän vuoksi eriytimme tilannetta siten että nämä kolme opiskelijaa siirtyivät Samin 

kanssa toiseen tilaan, jossa keskityttiin eniten heidän mieltään painavien asioiden 

käsittelemiseen. Samin kanssa toiseen tilaan siirtyneet opiskelijat kokivat olevansa 

ulkopuolella luokan konflikteista ja kokivat tärkeämmäksi puhua koulun ulkopuolella 

kohtaamistaan haasteista. Koska näiden kolmen oppilaan kanssa käydyt keskustustelut 

eivät ole tutkimuskysymyksemme kannalta olennaisia, emme raportoi niistä tarkemmin. 

Noin tunnin kestäneen keskustelun jälkeen kolme oppilasta palasivat luokkaan ja halusivat 

jäädä kuulemaan luokassa käytävän sovittelukeskustelun loppuun muun luokan mukana. 

Myös viimeisellä harjoituskerralla sovittelua jatkettiin tunnin verran harjoituskerralle 

varatun ajan jälkeen. 

4.7 Havaintoja harjoituskerroilta 

Harjoitusjaksolla opiskelijat olivat mukana pääsääntöisesti hyvin aktiivisesti ja olivat 

innostuneen oloisia. Koska harjoitusjaksoon osallistuminen oli vapaaehtoista, halusimme 

opiskelijoiden viihtyvän. Havaintojemme sekä palautteen mukaan jokainen opiskelija 

viihtyi harjoituskerroilla. Opiskelijat käyttäytyivät koko harjoitusjakson ajan asiallisesti ja 

hillitysti. Keskustelua oli mahdollista saada aikaan jo ensimmäisillä harjoituskerroilla, 

joskaan keskustelu ei ollut vielä kovinkaan aktiivista, ja opiskelijat eivät olleet kovinkaan 

oma-aloitteisia. Tästä esimerkkinä ensimmäisen harjoituskerran alustus tunteisiin, kun 

pyysimme opiskelijoita kertomaan sen hetken tuntemuksistaan, yleisin vastaus oli 

“emmäätiiä…” 

Ensimmäisellä harjoituskerralla kerroimme myös jonkin verran NVC:n taustoista ja 

teoriasta. Ajatuksena oli ollut pitää “opettaminen” vähäisenä, mutta puhuimme ehkä 

hieman liikaakin. Epäilimme että opiskelijoita olisi pitkästyttänyt puheenvuoromme ja 

epäilyksemme osoittautuivat aivan oikeaksi, kun luimme palautteen ensimmäistä 

kertaamme koskien. Muutamassa vastauksessa kävi ilmi että opettamista ja meidän 

puhumista olisi voinut olla vähemmän ja tekemistä enemmän. Tunnelma ensimmäisellä 
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kerralla oli myös ehkä hivenen kiireinen johtuen lievästä jännittämisestä sekä siitä että 

pyrimme pysymään aikataulussamme jotta ehtisimme käydä läpi kaiken mitä olimme 

suunnitelleet ensimmäisellä kerralla läpi käytäväksi. Aikataulussa pysymisen tavoittelussa 

etenimme välillä tilanteen lukemisen kustannuksella. Tästä otimme kuitenkin oppia ja 

tulevilla kerroilla asetelma oli toinen ja pyrimme herkemmin lukemaan tilannetta sekä 

etenemään rauhalliseen tahtiin. 

Oli mielenkiintoista havaita kuinka jokaisella kerralla omat tuntemuksemme siitä miten 

harjoituskerta sujui ja opiskelijoiden harjoituskerrasta antama palaute olivat samoilla 

linjoilla. Ensimmäisen kerran päätyttyä, ennen palautteiden lukemista, keskustelimme 

omista tuntemuksistamme ja totesimme olevamme yhtä mieltä siitä että osa opiskelijoista 

vaikutti pitkästyneeltä puheidemme aikana ja että etenemisen tahti oli ollut hivenen liian 

kiivas. Samaan aikaan kuitenkin totesimme opiskelijoiden selvästi sisäistäneen 

harjoituskerran pääaiheet, tunteen ja tarpeen ja niiden välisen dynamiikan ajatuksen. Tämä 

kävi ilmi etenkin viimeisen elokuvahahmojen analysointitehtävän aikana, kun jokainen 

opiskelija osallistui aktiivisesti ja osasi lukea elokuvan tilanteista hahmojen tunteita ja 

tarpeita taitavasti. Tämän vuoksi saatoimme pitää tunteiden ja tarpeiden sisäistämisen 

tavoitetta täytettynä. Luettuamme palautteet, huomasimme että ne tukivat omia 

tuntemuksiamme ja havaintojamme liittyen ensimmäiseen harjoituskertaan. 

Ensimmäisestä harjoituskerrasta otimme oppia. Päätimme että seuraavalle harjoituskerralle 

otamme rauhallisemman asenteen ja hitaamman etenemisen tahdin. Sovimme että 

seuraamme herkemmin tilannetta luokassa, emmekä ota paineita vaikkei kaikkia 

harjoituskerralla läpi käytäväksi suunnittelemiamme aiheita ehdittäisi käydä läpi. 

Toinen harjoituskerta sujuikin huomattavasti rauhallisemmassa ja vapautuneemmassa 

tunnelmassa kuin ensimmäinen. Toisen kerran jälkeen olimme tyytyväisiä. Koimme 

löytäneemme rauhallisen ja läsnäolevan mielentilan harjoitusjaksojen vetämiseen. 

Etenemisen tahti oli nyt rauhallinen ja ilmapiiri vapautunut. Tälläkin kertaa opiskelijoiden 

antama palaute tuki omia tuntemuksiamme. Toiselta kerralta saamassamme palautteessa 

välittyi hyvä mieli harjoituskertaa kohtaan. 

Vaikka toinen harjoituskerta oli tunnelmaltaan jo huomattavasti rentoutuneempi ja 

opiskelijoiden keskustelu syvällisempää ja vapautuneempaa, pieniä jännitteitä havaitsimme 

myös silloin. Teimme tuolloin empatianantotehtävää pareittain ja yhden parin välillä näytti 

olevan jännitettä. Opiskelijoiden täyttäessä monistetta toinen tästä parista lähti itkien pois 
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luokasta ja palasi noin kymmenen minuutin kuluttua ja lopputunti meni hänen osaltaan 

rauhallisesti. Tämä oli ainoa mieleen jäänyt havainto poikkeavasta käytöksestä 

harjoitusjaksolta. Muutoin harjoituskerrat sujuivat hyvin rauhallisen ja mukavan tunnelman 

vallitessa. 

Tunnelma vapautui entisestään loppua kohden ja sovittelukerroilla opiskelijat tuntuivat 

löytävän enemmän rohkeutta ja vapautta puhua mieltään vaivanneista asioista luokan 

opiskelijoiden väleihin liittyen.  

4.8 Sovittelukeskustelujen kulku 

Tunnelma kahdella viimeisellä harjoituskerralla käydyissä sovitteluissa oli intensiivisen 

keskittynyt, odottava mutta myös rauhallinen ja etenkin sovittelujen jälkeen hyvin 

vapautunut. Jokainen opiskelija sai puhua rauhassa puheenvuorollaan, mitään varsinaista 

riitaa ei ilmennyt ja sovittelu toimi mielestämme hyvin. Jokainen kuunteli tarkkaan toisiaan 

ja ilmapiiri olikin hyvin jännittynyt ja keskittynyt mutta myös avoin ja rauhallinen yhtä 

aikaa. Luokan opiskelijoista muutama oli enemmän äänessä ja pari opiskelijaa oli lähes 

koko sovittelun vain kuuntelijoina eivätkä kokeneet tarpeelliseksi osallistua keskusteluun 

tai kertoa omista tuntemuksistaan vaikka jokainen sai mielestämme itsensä ilmaisuun 

yhtäläiset mahdollisuudet.  

Tunnelman intensiivisyydestä ja opiskelijoiden keskittyneisyydestä kertoo se että jokainen 

opiskelija jäi molemmilla kerroilla tunnin yliajalle. Tämä silti vaikka teimme selväksi, että 

luokkatilasta voi poistua varsinaisen varatun ajan loputtua. Innostuneisuudesta kertoo myös 

havaintomme siitä miten opiskelijat tekivät kaikkensa hillitäkseen kaiken ylimääräisen 

tekemisen äänet sovittelun aikana. Esimerkiksi kolmannella harjoituskerralla sovittelun 

loppupuolella erään vähemmän keskusteluun osallistuneen opiskelijan vaihtaessa asentoa 

tyynyllä kuului tyynystä rahinaa (tyynyn sisällä rahisevia styroxpalloja). Opiskelijan ilme 

kiristyi ja hän yritti liikkua hyvin hitaasti ja mahdollisimman vähän ääntä tuottaen koko 

ajan tarkkaillen ettei hänen asennon vaihtamisesta kuuluvat äänet vain häiritsisi sovittelun 

kulkua ja että kaikki kuulisivat juuri äänessä olevan opiskelijan jokaisen sanan. 

Toimimme sovittelijoina kääntäen opiskelijoiden puheenvuoroja havainnoiksi, tunteiksi, 

tarpeiksi ja pyynnöiksi. Pyrimme käyttämään NVC-sovittelun askelia, mutta huomasimme 

pian, että malleihin ei kannata takertua liiaksi. Kokemuksemme mukaan tärkeämpää oli 
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omata tilannetajua ja olla puolueeton. Oleellista oli myös keskittyä osapuolten tunteisiin ja 

tarpeisiin ja tarvittaessa kääntää syytökset minä-viesteiksi eli omia tunteita ja tarpeita 

koskeviksi havainnoiksi toisen syyttämisen sijaan.  Aina väliintuloa ei edes tarvittu, sillä 

opiskelijat sisäistivät jossain määrin rakentavan tavan selvittää asioita. Emme 

nauhoittaneet keskusteluja sovittelujen sujuvuuden ja luottamuksellisuuden 

varmistamiseksi, joten myöhemmin esittämämme tilannekuvaukset eivät välttämättä ole 

sanasta sanaan käytyjen keskustelujen mukaisia. 

Huolehdimme sovittelun aikana siitä että jokainen saisi puheenvuoron ja tulisi kuulluksi. 

Hiljaisten hetkien tullessa sovittelussa painotimme useaan otteeseen mahdollisuutta sanoa, 

jos joku asia vielä painaa mieltä. Usein tässä vaiheessa joku opiskelijoista alkoikin puhua 

ja puheenvuorosta virisi lisää keskustelua. Sovitteluja jatkettiin kumpanakin kertana siihen 

saakka, ettei kukaan opiskelijoista enää kokenut tarpeelliseksi pyytää puheenvuoroa tai 

lisätä mitään keskusteluun. Sovittelujen loputtua oli ilmapiirissä tunnistettavissa 

kollektiivinen vapautuminen. Tällöin tunnelma luokassa oli raukea, rentoutunut, seesteinen 

ja rauhallinen. Useat opiskelijat jäivät vain tyynylleen istumaan ja hymyilemään. 

Ensimmäisen sovittelukerran jälkeen myös kyselimme suullisesti opiskelijoilta heidän 

tuntemuksiaan sovittelusta. “Jäi kyllä ihan tosi hyvä olo, tää oli tosi hyvä juttu”, vastasi 

Hilla hieman häkeltyneenä mutta iloisena.  

Erään toisen opiskelijan kommentti ensimmäisen sovittelukerran jälkeen: “onpa ihanan 

vapautunut olo!” Hymy opiskelijan kasvoilla ja hänen sädehtivät silmänsä kertoivat 

kommentin aitoudesta. 

Viimeisellä harjoituskerralla kysyimme opiskelijoilta, olisiko heistä hyvä idea pitää vielä 

yksi luokan asioiden sovitteluun keskittyvä tapaaminen. Kaikkien mielestä idea oli hyvä ja 

sovimme ilmoittavamme asiasta kysyttyämme heidän opettajansa mielipidettä. 

Harmiksemme ylimääräinen kerta ei toteutunut opiskelijoiden koeviikon ja omien 

menojemme vuoksi. Emme tiedä olisiko viimeinen kerta auttanut Hillan ja muutaman 

muun tytön väliseen piilevään konfliktiin. Uskomme kyllä että lisäaika olisi voinut edistää 

asiaa. NVC-sovittelija Liv Larsson uskoo vahvasti siihen, että ihmissuhteita voi eheyttää, 

mutta se voi viedä enemmän aikaa ja energiaa kuin osapuolet on siihen valmiita 

panostamaan (Larsson, 2012, 34). 
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4.8.1 Kaksi suurinta esille tullutta luokkahenkeä alentavaa konfliktia 

Kaksi suurinta sovittelukerroilla esille tullutta konfliktia, joita eniten ratkoimme olivat 

kahden tyttöryhmän välinen jännite ja yhden uuden hiljaisemman tytön ahdistavana pidetty 

käytös ja ajoittainen ryhmästä pois jättäminen. Ensimmäiseksi keskityimme kahden 

tyttöryhmän väliseen jännitteeseen. Jokainen osapuoli sai kertoa omat tuntemuksensa, 

ajatuksensa ja havaintonsa tilanteesta. Kävi ilmi että jännitteen taustalla oli monia 

väärinymmärryksiä ja kuvitelmia toisten vihamielisestä suhtautumisesta. Kaikki nämä 

virheelliset tulkinnat toisista saatiin purettua avoimen keskustelun avulla ja ne 

osoittautuivat virheellisiksi tulkinnoiksi tilanteesta. Opiskelijat olivatkin hämmästyneitä 

siitä kuinka heidän omat tulkintansa tilanteesta saattoivat olla keskenään niin erilaisia ja 

ristiriitaisia. Luottamusta osapuolten välille alkoi löytyä kun jokainen sai kertoa 

näkemyksiään ja oikaista itseensä kohdistuneita oletuksia ja tulkintoja. Tunnelma tuntui 

todella vapautuneelta kun jokaista osapuolta kuultiin ja opiskelijat saivat huomata miten 

heidän omassa mielessään pitkään olleet pelot, tulkinnat ja uskomukset osoittautuivat 

virheellisiksi.  

Toisena suurempana konfliktina koettiin erään vuosi sitten luokalle uutena tulleen tytön 

suhde luokan muihin tyttöihin. Osa luokan tytöistä piti uuden tytön käytöstä hyvin 

ahdistavana, heidän mukaansa tämä opiskelija seurasi heitä usein puhumatta mitään ja 

tämä sai heidät tuntemaan olonsa epämukavaksi. Uusi opiskelija taas koki 

epämiellyttävänä sen että hänet jätettiin usein ulkopuolelle keskusteluissa ja muutenkin. 

Sovittelussa kävi ilmi, ettei kukaan tahtonut olla ilkeä uudelle opiskelijalle vaan 

päinvastoin. Silti hänen käytöksensä koettiin ahdistavana, mutta ymmärrys lisääntyi 

huomattavasti kun opiskelija sai kertoa miksi hän puhui niin vähän. Häntä oli jännittänyt 

uudenlainen toimintakulttuuri eikä hän ollut vielä löytänyt omaa paikkaansa tai tapaansa 

kommunikoida. Hänen tapansa olla oli erilainen mihin muut luokan opiskelijat olivat 

tottuneet. Tämä oli aiheuttanut jännitteitä ja ahdistusta. Keskustelun ja sovittelun kuluessa 

opiskelijat tuntuivat löytävän ymmärrystä uutta luokan jäsentä kohtaan ja haimme yhdessä 

uudenlaisia tapoja tarkastella tilannetta. Sovimme että jokainen antaisi toisilleen vapauden 

käyttäytyä tavallaan ja jokainen saisi halutessaan omaa tilaa ja vapautta oleskella kenen 

kanssa milloinkin parhaalta tuntuu. Uuden opiskelijan toivomus jonka muodostamisessa 

sovittelijana autoimme, oli se etteivät muut opiskelijat häiriintyisi hänen läsnäolostaan ja 

että jokainen voisi puhua omista jutuistaan, vaikka hän ei osallistuisi keskusteluun 
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aktiivisesti. Hiljaisuus ei tarkoittanut mitään negatiivista, hän oli vain luonteeltaan 

vähäpuheisempi tarkkailijatyyppi.  

Sovittelutilanteita kuvattuna 

Alla on kuvailtuna joitakin sovittelutilanteita sovittelukerroilta. Opiskelijoiden nimet on 

muutettu. Ensimmäisessä kuvailussa on aiheena konflikti, joka aiheutui kun Hilla halusi 

viettää koulussa aikaa Marin ja muiden opiskelijoiden kanssa seuraten heidän perässään, 

mutta ei osannut juurikaan puhua heidän kanssaan ja oli tästä johtuen hyvin hiljainen. Hilla 

koki tärkeäksi kuulua joukkoon ja osa opiskelijoista taas kokivat tämän joukkoon mukaan 

pyrkimisen ahdistavana ja tunkeilevana.  

Mari kertoo oman näkökulmansa asiaan: “Olen välillä todella väsynyt. 

Välillä sitä ei jaksa yrittää. Kun et sää kerro mitään itestäs ja sitten seuraat 

joka paikkaan. Ei oikein tiedä miten suhun suhtautua ja että kiinnostaako 

sullaeesmeiän asiat. Ja välillä on semmosia juttuja että ei voi kertoa 

semmoselle ihmiselle jota ei ees tunne ollenkaan.”  

Ohjaaja tulkkaa Marin sanat tunteiksi ja tarpeiksi: “Turhauttaako sulla, sillä 

tarvisit enemmän selkeyttä siihen mitä Hilla ajattelee sun jutuista. Ja 

haluaisit enemmän ymmärrystä sille että et uskalla sanoa kaikkia asioita 

ihmiselle jota et tunne vielä.” 

Mari: “No juu… ja sitten jos se vielä loukkaantuu siitä tai syyttelee.” 

Ohjaaja pyytää Hillaa toistamaan Marin tunteet ja tarpeet. 

Hilla saa lopulta toistettua Marin kertoman omin sanoin:“Haluaisit siis oppia 

tuntemaan minua paremmin, ennen kuin uskallat sanoa kaikkia asioita. Ja on 

tiettyjä juttuja joita et uskalla kerto ihmiselle jota et tunne vielä niin hyvin” 

Mari: “Niin. Kun en oikeen tiedä sinusta vielä mitään. Olisi upeaa että 

kertoisit jotain itsestäsi. Kyllä me hyväksytään kaikki semmosena kun on. Ei 

voi olettaa että mää haluan jakaa itsestäni sulle, jos sää et kerro mulle 

mitään. Mää tiedän että sää käyt salilla mutta siihen se jääkin.” 

… asiaa käsitellään vielä… Ohjaaja pyytää Hillaa toistamaan sen mitä Mari 

tarkoitti ja mitä hän haluaisi. 
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Hilla: “Se haluaa että kertoisin enemmän itsestäni.” 

Edellä kuvaillun kaltainen sovittelu kyseisestä konfliktista jatkui useita kymmeniä 

minuutteja. Tilanteen jälkeen oli huomattavissa yleisen ilmapiirin parantumista ja 

liikuttumista useissa ryhmän opiskelijoissa. Moni opiskelija osallistui keskusteluun, ja tuli 

sellainen vaikutelma, että kaikki oikeasti halusivat selvittää asian. Jos tilanteessa olisi 

menetelty pikaisesti niin että olisi pyritty käskyttämällä saamaan konflikti ratkeamaan 

esim. sanomalla Marille: “Kaikki kuuluu ottaa mukaan ja miltä sinusta itsestä tuntuisi jos 

sinut jätettäisiin ulkopuolelle”, olisi luultavasti toinen osapuoli kokenut syyllistämistä eikä 

luokkahenki olisi parantunut. Tässä olisi myös sivuutettu Marin tarpeet sille että hän 

haluaisi voida luottaa omien asioidensa olevan merkityksellisiä toisille ja sen että hän 

haluaa tuntea toisen ennen kuin päästää lähipiiriinsä. NVC-ajattelussa on tärkeää pohtia 

mikä motivoi toista tekemään asioita. Jos asioita tehdään vain sen takia että on “oikein” 

tehdä niin eikä siksi että haluaa tehdä jotain, niin voi seurauksena olla pinnallista 

toimintaa, jossa omat tarpeet jäävät täyttämättä.  

 

Tässä esimerkissä yritettiin lisätä yhteyttä Hillan ja muiden välillä. 

Mari: “Miten sitten jos oot vaikka liikuntatunnilla ja sitten jos haluaisi auttaa 

sua niin otatko pahalla jos sua tullee neuvomaan ja auttaan?” (Kaikki 

opiskelijat, jopa Mari jolla oli eniten vaikeuksia Hillaan suhtautumisessa, 

näyttivät haluavan rakentaa yhteyttä Hillan kanssa.) 

Hilla: “No riippuu varmaan että miten tulisi neuvoon. Silleen jos tullee että 

ei tuo ossaa tai että jos silleen katotaan etten mää ossaa niin en tiiä sitten...” 

Mari: “No ei me katota niin. Olisi vaan kiva auttaa.“ 

Minna: “Niin, koska oikeesti ei se haittaa mitään ja sitten voi kysyä apua jos 

tarvii ja se on hauska auttaa.” 

Sovittelija Marille: “Epäilyttääkö sulla, sillä haluaisit tarjota tukea, mutta et 

ole varma miten Hilla sen ottaisi. Kaipaisit enemmän luottamusta siihen että 

toinen luottaa hyvään tarkoitukseesi?” 

Mari: “Mm.. Niin kai.” 

Sovittelija Hillalle: “Miten kuulit Marin sanoman?” 
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(Välillä Hillalla oli vaikeaa toistaa Marin tunteita ja tarpeita. Tämä olisi voinut olla 

merkityksellistä siksi, että Mari olisi saanut kuulluksi tulemisen kokemuksen ja kokenut 

että Hilla ymmärtää häntä. Palautteessa ilmeni, että osan mielestä oli hidasta kun piti 

toistaa aina mitä toiset sanoi. Seuraavalla sovittelukerralla vedimme keskustelua 

vähemmän muodollisesti. Eräs opiskelijoista osoitti palautteessa huolensa siitä että Hillalla 

saattoi tilanne ahdistaa.) 

Hilla: “No siis… en ole varma.”... 

Sovittelija: “Mikä voisi olla sellainen tapa toimia, että kokisit avun 

vastaanottamisen helpommaksi?” (Sovittelija kaivelee pyyntöä.) 

Hilla: “Jos itse kysyisin sitä tai jos voisi sitten kieltäytyäkkin jos ei halua 

apua.” 

Sovittelija: “Onko siis niin että jos toiset tulevat tarjoamaan apuaan, niin 

haluaisit että sinulla on mahdollisuus kieltäytyä, ja että kieltäytymistäsi ei 

otettaisi pahalla? Silloin sinun olisi helpompi ottaa vastaan muiden 

tarjoamaa apua?” 

Hilla: “Niin…” 

Sovittelija Marille: “Toistaisitko mitä Hilla sanoi?” 

Mari: “No se haluaisi että voisi sitten vapaasti kieltäytyäkkin jos sille 

tarjotaan apua, ilman että otetaan pahalla.” 

Tästä sovittiin, niin että Hillan puolesta hänelle sai tarjota apua. Nyt hän pystyi enemmän 

luottamaan siihen että apu tuli auttamisen halusta eikä esimerkiksi säälistä. Hän pystyi 

myös luottamaan enemmän siihen, että muut eivät pitäisi avusta kieltäytymistä röyhkeänä. 

Välillä sovittelukeskusteluissa sovittelijan tulkkaukset tarpeiksi ja tunteiksi eivät osuneet 

oikeaan, jolloin vastaus oli jotain tyyliin: “Hmm… No ei ehkä ihan…”, sitten yleensä 

opiskelijalta itseltään tuli tarkempi tunne tai tarve, joka oli kyseessä. Sovittelusta tuntui 

olevan siis hyötyä siltikin, vaikka tulkkaus ei aina osunut nappiin, ja sovittelija oli 

kokematon ryhmäsovittelussa. 

Oli tilanteita, jossa opiskelijat alkoivat vapaasti keskustella ja se tuntui olevan kaikkien 

mielestä niin rakentavaa, ettei sovittelijan juuri tarvinnut puuttua asiaan. Alla on ote 
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viimeisen sovittelukerran loppupuolelta, jolloin opiskelijat alkoivat keskustella keskenään. 

Keskustelun aihetta oli käyty läpi jo aiemmin ja se liittyi muutamien opiskelijoiden 

kokemukseen siitä kuinka Tarja oli “vittuillut” heille. Lisäksi Tarja oli kokenut 

loukkaavana että luokan opettaja oli torunut häntä hänen käytöksestäään ja kertonut 

kuulleensa muilta luokkalaisilta hänen käyttäytyneen ikävästi, mutta ei ollut antanut 

Tarjalle tarkempaa tietoa siitä mitä tämä oli tehnyt “väärin”. “Mut sit ku koitin kysyy että 

kuka oli sanonu ja mitä ja mitä oon muka tehny niin ei se suostunu kertoon eikä se ees 

osannu kertoo, niin vähä oli inhottavaa et kuulee et itestä puhutaan jotain paskaa mutsit ei 

saa niinku minkäänlaista mahollisuutta ees oikasta mitään ku saa ees ite tietää mistä on 

tarkalleen kyse!” Tarjan mieltä oli jäänyt vaivaamaan hänen kuultuaan käytöksensä otetun 

aiemmin keljuiluna. Hän otti oma-aloitteisesti asian vielä puheeksi sovittelun lopulla 

tapahtuneessa vapaassa keskustelussa, jolloin sovittelijoiden rooli väheni. 

Tarja: “Mulla vaivaa vähän että eihän teillä oo mitään mua vastaan. Tai siis 

ku tiiän että oon vittuillu teille aiemmin, mutta en oo tarkottanu mitään 

pahaa. Mää puhun kaikille niin.” 

Minna: “Joo ei se mittään oikeasti kyllä me tiedetään. Ei me ajatella että 

oisit tarkottanu sillä mittään. Kyllä meki ollaan välillä oltu hankalia.” 

Kirsi: “Niin ei se oikeasti haittaa.” 

Sovittelija (katsoo Tarjaa): “Onko niin että sulla harmittaa, koska haluaisit 

parempaa yhteyttä ja haluaisit voida luottaa siihen että opiskelijat eivät 

ajattele että olisit halunnut loukata tahallasi?” (Tunteena olevan 

harmistumisen ja tarpeena olevan yhteyden esille tuominen.) 

Tarja: “Niin… Ku en mää ennää oikeasti toimisi niin.” 

Huomattavaa on että opiskelijat kyllä ymmärsivät tunteita ja tarpeita vaikka eivät niitä niin 

aktiivisesti itse ilmaisseetkaan. 
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5 Tulokset 

Tutkimusaiheemme oli “Myötäelävä vuorovaikutus (NVC) luokkahengen parantamisessa 

yläkoulussa“. Loppupalautelomakkeissa, jotka kerättiin viikko ja reilu kuukausi 

harjoituskertojen jälkeen jokaisen opiskelijan mielestä luokkahenki oli parantunut 

vähintään vähän. Yhdenkään vastaajan mielestä luokkahenki ei ollut huonontunut tai 

pysynyt ennallaan. Innokkainta ja positiivisinta palautetta saatiin suoraan 

sovittelukeskustelujen jälkeen. Sovittelukeskustelujen aikana ja niiden jälkeen oli 

opiskelijoissa huomattavissa myös selvää helpottumista tilanteissa, joissa he kokivat 

tulleensa ymmärretyksi ja hyväksytyksi ja he kykenivät ymmärtämään toisiaan.   

Tutkimuksemme tulokset ovat samansuuntaisia kuin Marion Littlen lukioikäisille 

teettämässä 10 tunnin NVC-harjoitusjaksossa (Little, 2008), jossa kaikki kokivat 

harjoitusjakson positiivisesti, jopa nekin jotka olivat alussa suhtautuneet kielteisesti. 

Tutkimusjoukostamme yksi opiskelija ilmaisi alkukyselyssä epäilynsä luokkahengen 

paranemiseen: “Sitä nyt ei tule ikinä tapahtumaan.” On huomionarvoista että hänkin oli 

muuttanut mielensä. Sovittelukeskustelut vaikuttivat yksimielisesti eniten luokkahengen 

parantamiseen kyselyaineiston perusteella. NVC-teoria ja harjoitukset nähtiin myös 

yksipuolisesti sovittelukeskusteluja tukeneena kokonaisuutena. 

Palautteella kysytyn harjoitusjakson vaikuttavuuden lisäksi pidämme tärkeänä tuloksena 

harjoitusjaksomme rakennetta ja sitä miten se muodostui opiskelijoiden toiveiden mukaan. 

Harjoitusjaksolla oli keskeistä opiskelijoiden osallisuus sisältöihin vaikuttamisessa eli 

jakson prosessimainen luonne. Meillä ei ollut selkeää runkoa heti alusta alkaen mielessä, 

vaan pyrimme etenemään havaintojen ja palautteiden mukaan.  

Harjoitusjaksomme rakenne näyttää yhden toimivan tavan, jolla luokkahenkeä voidaan 

parantaa NVC:n tarjoaman mallin avulla. Ensin lyhyesti teoriaa ja harjoitteita, jotka 

tukevat viimeisillä harjoituskerroilla käytävien sovittelujen sujuvuutta ja sovittelun kulun 

ymmärtämistä. Oli todella tärkeää motivaation kannalta, että käsiteltiin opiskelijoiden 

todellisia ongelmatilanteita. Opiskelijat odottivat että heitä tultaisiin kuulemaan, ja että he 

saisivat selvittää asioitaan. Koimme motivaation kannalta merkitykselliseksi painottaa jo 

alkukartoituksessa, että tulisimme koostamaan opiskelijoiden tarpeita palvelevan 

kokonaisuuden. Opiskelijat olivat itse asiantuntijoita omissa ristiriidoissaan, jolloin emme 

tuoneet esille omia ratkaisuehdotuksiamme. Emme menneet kenenkään puolelle, tai 
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tulkinneet kenenkään toimintaa oikeaksi tai vääräksi. Toimimme ainoastaan 

puolueettomina sovittelijoina ja tarjosimme työkaluja ja rakentavia tapoja lähestyä 

konflikteja. 

Luokkahenkeen näytti vaikuttavan eniten kaksi konfliktia, jotka paljastuivat jo 

alkukartoituksessa. Kumpikin konflikti oli luonteeltaan osittain piilevä ja kärjistyi vain 

ajoittain näkyvään toimintaan. Kuitenkin molemmat konfliktit alensivat selkeästi 

yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunnetta luokassa ja näin estivät osaltaan kokemuksen 

hyvästä luokkahengestä. Ensimmäisenä konfliktina oli luokan tyttöjen jakautuminen 

kahteen eri ryhmittymään, joiden välillä oli jännitettä ja vaikeuksia tulla toimeen 

keskenään. Toinen konflikti oli yhden opiskelijan ja useamman muun opiskelijan välillä 

oleva tilanne, jossa tämä yksi opiskelija koki tulleensa syrjityksi ja useat muut opiskelijat 

luokalla kokivat kyseisen oppilaan käytöksen ahdistavana ja tunkeilevana.  

Merkittävä tulos oli että kaikki opiskelijat kokivat kahden ryhmän välisen piilevän 

konfliktin käsittelyn ja ratkeamisen NVC:hen pohjautuvan sovittelukeskustelun avulla 

positiivisena vaikuttajana luokkahengen parantumisessa. Kahden tyttöryhmän välinen 

jännite helpottui huomattavasti jo ensimmäisen sovittelukeskustelun aikana. Tyttöjen välit 

olivat säilyneet parempana yhä viiden viikon jälkeen harjoitusjaksosta. Tätä edisti 

opiskelijoiden mukaan teorian ja harjoitusten läpikäyminen ennen sovittelua. Toinen 

konflikti, jossa oli yhden opiskelijan kokema ryhmästä pois sulkeminen, ei tuntunut täysin 

ratkeavan, ja se vaikutti myös konfliktiin suoranaisesti liittymättömien opiskelijoiden 

kokemukseen luokkahengestä huonontavasti. Konflikti koettiin edelleen häiritsevänä 

huolimatta siitä, että konfliktin osapuolet tuntuivat sovittelukeskustelussa löytävän 

ymmärrystä toisiaan kohtaan ja sen käsittelyyn käytettiin sovittelussa määrällisesti eniten 

aikaa. Tilanne ei ollut opiskelijoiden kokemuksen mukaan juurikaan muuttunut viisi 

viikkoa harjoitusjaksojen jälkeen ja palautteen perusteella yli puolet opiskelijoista koki 

tämän edelleen häiritsevänä. Yleisesti ottaen luokkahenki koettiin kuitenkin parempana 

myös viiden viikon jälkeen. 

Mielestämme luokkahengen ylläpitämiseksi kaivattaisiin jatkuvuutta siten että opiskelijat 

saisivat myös harjoitusjakson jälkeen mahdollisuuden keskustella itseään vaivaavista 

asioista NVC-prosessiin perehtyneen aikuisen kanssa. Opiskelijat kokivat kykenevänsä 

käsittelemään itse ristiriitojaan, mutta totesivat sen vaativan kuitenkin myös sovittelijan, 

joka aloittaa keskustelun ja tarvittaessa ohjaa keskustelun kulkua. 
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5.1 Harjoituskertojen palautteissa korostui sovittelukeskustelujen ja 

toiminnallisuuden merkitys 

Oli mielenkiintoista huomata kuinka opiskelijoiden antama palaute tuki omia 

havaintojamme ja tuntemuksiamme siitä minkälaisia reaktioita harjoituskerta oli 

opiskelijoissa herättänyt. Esimerkiksi ensimmäisen harjoituskerran jälkeen totesimme 

puhuneemme hieman liikaa ja havaitsimme joissain opiskelijoissa lievää tylsistymistä. 

Samalla kerralla muutamassa palautelomakkeessa jotkut opiskelijoista olisivat toivoneet 

vähemmän puhetta teoriasta ja enemmän käytännön harjoituksia ja keskustelua. 

Jo ensimmäiseltä harjoituskerralta saamamme palaute oli sävyltään enimmäkseen 

positiivista. Kertamme aiheena olivat alustus tulevaan harjoitusjaksoon sekä tunteet ja 

tarpeet. Palautteesta selvisi että lähes kaikki opiskelijat pitivät käsiteltävää aihetta tärkeänä 

ja suurin osa heistä piti harjoituskertaa mielekkäänä. Vastauksissa pidettiin tärkeänä 

tunteiden ja tarpeiden käsittelyä ja ymmärtämistä. Kenenkään oppilaan mielestä työpajassa 

ei ollut sisällön puolesta mitään turhaa. Yksi koki harjoituskerran välillä tylsäksi ja yhden 

mielestä muutamat puheet olivat liian pitkiä. Neljä vastaajaa halusi seuraavalle kerralle 

enemmän keskustelua tai toiminnallisuutta. Kahdessa lomakkeessa annettiin kiitosta 

alkurentoutukselle ja yhdessä kehuttiin suklaata. Alla muutama poiminta vastauksista. 

Työpajalla mielestäni tärkeää oli 

“Oppilaiden osallistuminen”  

“Opetella erottamaan ja tunnistamaan tarpeet ja tunteet sekä alkurentoutus” 

“Suklaa :) ja käytiin tunteita ja tarpeita kivasti läpi” 

Muihin kysymyksiin ei juurikaan tullut vastauksia. Kukaan ei kertonut kokeneensa mitään 

turhana, ainoastaan yhdessä vastauksessa mainittiin turhaksi “jotku liian pitkät puheet”. 

Yksi vastanneista toivoi seuraavalle kerralle enemmän toiminnallisuutta, kaksi enemmän 

keskustelua ja yksi vähemmän opettamista. Muut eivät ilmoittaneet toiveita seuraavaa 

kertaa koskien. Mielestämme oli tärkeää ottaa opiskelijoiden palautteet huomioon 

seuraavaa kertaa mietittäessä.  
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2. Harjoituskerran palaute 

Toisen harjoituskerran jälkeen meillä itsellämme oli huomattavasti onnistuneempi olo kuin 

ensimmäisen kerran jälkeen. Etenemisen tahti oli rauhallinen ja tunnelma luokassa 

vapautuneempi. Palautelomakkeista saamamme vastaukset tukivat omaa tunnettamme 

onnistumisesta.  

Harjoituskerran aiheena oli empatia ja sovittelu, joista sovitteluun emme ehtineet, joten 

kaikki harjoituskertamme tehtävät ja keskustelut keskittyivät siihen mitä on empatia eli 

ymmärtäminen, lisäksi kertasimme tunteet ja tarpeet. 

Toisella kerralla jokainen piti jotain harjoituskerralla käsiteltyä teemaa tai asiaa tärkeänä. 

Puolessa vastauksista varsinainen aihe eli empatian ymmärtäminen koettiin tärkeimpänä. 

Oli mielenkiintoista huomata että myös muita asioita nousi esiin tärkeäksi koettuina. Alla 

muutama poiminta vastauksista. 

Työpajalla mielestäni tärkeää oli 

“Oppia ymmärtämään mitä empatia on ja kuinka vahva merkitys sen 

antamisella ja saamisella on” 

“Kaikki oli tärkeää” 

“Ku sai ite tehä kaikkia niitä harjoituksia yms. nii oli kiva. Ja ei ollu 

niinkään sellasta “opetusta”  

“Esimerkit ja opetus. Ei pakoteta mihinkään” 

Palautteen mukaan toisella harjoituskerralla opiskelijoista kukaan ei pitänyt mitään 

turhana. Lisäksi on huomionarvoista että ryhmätyöt ja keskustelut saivat kiitosta. Yhdessä 

vastauksessa todettiinkin, ettei tällä kerralla ollut perinteistä opettamista ja se koettiin 

positiivisena. 

Kohdassa jossa kysyttiin mahdollisia toiveita ensi kertaa varten, seitsemän lomaketta olivat 

tyhjänä tai niissä kerrottiin ettei ollut toiveita, “ei toiveita”. Sen sijaan kolmessa 

palautelomakkeessa todettiin että samantyylinen kerta kuin tämä kerta olisi hyvä ja 

tämäkin osoitti kuinka palautteesta päätellen toinen harjoituskerta todella oli 

onnistuneempi myös opiskelijoiden mielestä. Alla poimittuna eräs vastaus jossa toivottiin 
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seuraavalle kerralle samantyylistä kertaa kuin nyt, mutta vaihtelua suklaavalikoimaan. 

Seuraavalle kerralle hankimmekin uusia suklaamakuja. 

“Samantyyppinen tunti ko nytki ois hyvä. Voisko olla jotain muuta suklaata 

ku fazerin sinistä? :)” 

Vapaa sana -osioon tuli hieman enemmän palautetta kuin edellisellä kerralla. Muutamassa 

palautteessa vielä mainittiin kuinka onnistuneelta ja mukavan aktiiviselta harjoituskerta oli 

tuntunut. Puolet tämän kohdan vastauksista olivat tyhjiä. Yhdessä mainittiin taas 

positiiviseen sävyyn alkurentoutuksesta.  

Vapaa sana 

“Nyt oli riittävästi tekemistä ja oli hauskaa, eikä koko ajan niin totista” 

“Kivaa oli aktiivinen toiminta! :)” 

“Alkurauhoitus on paras!” 

 

3. Harjoituskerran palaute 

Kolmannella työpajalla aloitimme luokan opiskelijoiden välisen sovittelun. Sovittelu 

koettiin mielenkiintoisena ja tärkeänä. Tämä näkyy myös kolmannen harjoituskerran 

palautelomakkeiden vastauksista. 

Kaikki yhdeksän paikalla ollutta opiskelijaa kertoivat erilaisin sanoin pitäneensä 

tärkeimpänä luokan opiskelijoiden välistä sovittelua. Alla muutama poiminta vastauksista 

ensimmäiseen kohtaan.  

Työpajalla mielestäni tärkeää oli 

“Keskustella keskustelematta jääneistä asioista ja saada niihin 

yhteisymmärrys” 

“Se että päästiin purkaan näitä luokan asioita ja uskon että kaikilla on nyt 

ainakin vähän helpompaa. Toki tää jäi vielä kesken, mutta eteenpäin silti” 

“Jutella luokan asioista. Oli oikeesti tosi mukavaa ja valoa on taas tunnelin 

päässä. Kiitos!!” 
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“Avoimet keskustelut ja se kuinka kaikki sujui syyttelemättä ja 

ymmärtäväisesti” 

Työpajalla mielestäni turhaa oli –kohdassa seitsemässä vastauksessa yhdeksästä todettiin 

ettei kerralla ollut mitään turhaa. Tässä vastauksessa käy ilmi erään opiskelijan vahva 

empatia ja samaistuminen toisen tilaan. “Ei oikeestaan turhaa, mut yhessä kohtaa tuli 

Hillalle ehkä liikaa painostusta ko se selvästi ahdistu.”  Toisessa vastauksessa todettiin 

kuinka turhalta tuntui harjoitusjakson ensimmäinen puolikas ja että koko kerta olisi saanut 

olla sovittelua. “Kun ei koko tuntia vaan keskusteltu näistä aiheista, vaan käytiin vain 

joitain esimerkkejä aluksi läpi”. Vastauksesta ilmenee se, kuinka vastannut opiskelija 

tuntui pitävän sovittelua huomattavasti harjoituksia tärkeämpänä. 

Myös mahdollisia toiveita ensi kertaa varten ja vapaa sana -osioissa olleista vastauksista 

ilmenee kuinka tärkeänä opiskelijat pitivät sovittelua. Mahdollisissa toiveissa ensi kertaa 

varten yhtä tyhjää lukuun ottamatta kaikki opiskelijat kertoivat toivovansa lisää sovittelua 

tai muutoin samanlaista kertaa jatkoon, tästä alla pari esimerkkiä. 

Mahdollisia toiveita ensi kertaa varten 

“Puhua lisää luokan asioista, jos tulee asiaa” 

“Keskustelisimme asiat puhtaiksi, miettisimme asian korjaustavat ja 

toimintatavat jatkossa ja selvittäisimme arkikoulupäivän tilanteita läpi“ 

“Puhua vielä lisää!” 

Vapaa sana 

“Oli todella hyvä puhua opiskelijoiden välisistä asioista” 

“Tuo keskustelu oli vapauttavaa” 

“Oli mukavaa ja vapauttavaa. Tuo keskustelu oli hyödyllinen ja tärkeä” 

4. Harjoituskerran palaute 

Myös viimeisellä harjoituskerralla keskityimme harjoitusten lisäksi enimmäkseen 

sovitteluun ja luokan opiskelijoiden välisten konfliktien käsittelemiseen. Jatkoimme 

yhdessä keskustelua ja sovittelua siitä mihin kolmannella kerralla jäimme. Myös viimeisen 
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kerran palautelomakkeista käy ilmi että sovittelua pidettiin selkeästi ja ylivoimaisesti 

tärkeimpänä harjoituskerran antina.  

Työpajalla mielestäni tärkeää oli 

“Puhua opiskelijoiden väleistä ja selvittää niitä” 

“Opittiin taitoja ratkoa tilanteita ja ilmaista itseä niin että tulee 

ymmärretyksi. ja ei satuta sillä muita” 

“Keskustelut ja se kuinka huolellisesti ne käytiin. Luokan tilanteesta on ollut 

aiemminkin keskusteluja mutta perjantain keskustelu oli antoisin sekä 

tärkein, ymmärrys kaksinkertaistui” 

Viimeisellä kerralla yksikään yhdeksästä opiskelijasta ei palautelomakkeen vastausten 

mukaan kokenut mitään turhana. 

Vapaa sana -osiossa opiskelijat osoittivat kiitosta meidän toiminnallemme harjoitusjaksolla 

ja erityisesti sovitteluissa. Seuraavat esimerkkivastaukset kuvaavat viimeisen 

harjoituskerran palautelomakkeen vastauksista välittyvää positiivista ja kiitollista tunnetta. 

Vapaa sana 

“Kiitos todella paljon teille. Teistä on ollut suuri apu. On tärkeää, että 

asioista on puhuttu ja niitä on selvitetty” 

“Kiitos kaikesta!! On auttanu jo nyt kovasti ja ainaki toivoa on paremmasta. 

Ilman teitä tää ois paljon huonompi tilanne” 

Viimeisen työpajakerran lopuksi halusimme vielä tietää mikä on ollut opiskelijoiden 

mielestä kaikkein antoisinta koko järjestetyn harjoitusjakson aikana. Seitsemässä 

vastauksessa yhdeksästä nostetaan erilaisin sanoin sovittelukerrat esiin ja kerrotaan niiden 

olleen kaikkein olennaisimpia ja tärkeimpiä koko harjoitusjaksolla.   

Mikä oli koko harjoitusjaksolla tärkeintä? 

“Tää ryhmäkeskustelu on ollut parasta!”  

“Koko tää juttu on ollu tosi jees! Antoisin oli ne sovittelukerrat”  

“Antoisinta oli nää keskustelut meistä ja tästä luokkahengestä” 
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“Kaikista antoisinta oli oppia toimimaan eri tilanteissa erillä tavalla 

jatkossa ja ymmärtää mistä kaikki johtuu. Ratkoa kaverimme välit” 

5.2 Harjoitusjakson jälkeen kerätyn palautteen mukaan luokkahenki oli parantunut 

Viikko ja viisi viikkoa harjoitusjakson jälkeen kerätyssä palautteessa painotettiin 

parantunutta toisten ymmärtämistä ja tyttöjen keskinäisten välien parantumista. 

Kahdeksasta vastaajasta jokainen totesi viikon jälkeen harjoitusjakson vaikuttaneen 

luokkahenkeen parantavasti, mutta vastaukset olivat luonteeltaan erilaisia. Osa vastaajista 

oli selkeästi sitä mieltä että muutos parempaan on tapahtunut ja jotkut vastaajista olivat sitä 

mieltä että muutosta on ollut mutta se on ollut vain pientä ja yhden vastaajan mielestä 

tilanne oli jo palannut hyvältä näyttävän alun jälkeen entiselleen. 

Miten koet että työpajat ovat vaikuttaneet luokkahenkeen? 

 “Parantaneen luokkahenkeä, niin ettei se ole enää niin jännittynyt ja 

pelottava, vaan avoimempi ja rento, ymmärtää paremmin erilaisia käytäntö- 

ja toimintamalleja. Ymmärtää, että jotkut ovat tehneet jotain ajattelematta 

sen mahdollisia seurauksia tai vain, kun ovat virheellisesti luulleen olevan 

paras toimintatapa juuri silloin.” 

“Toisen tyttöporukan kanssa on ollut helpompi jutella.” 

“Ne paransivat luokkahenkeä opiskelijoiden välillä ihan hyvin.” 

Osa arvioi vaikutukset pienemmäksi 

 “Ns. riitoja ei enää ole. Mutta muuten ei ole nähtävissä suurta eroa.” 

“No alussa se näytti hyvältä. Mutta nyt taas on selvästi kaksi porukkaa, eikä 

oikeen kehtaa mennä juttelemaan” 

On huomionarvoista, että yli puolessa vastauksista tavalla tai toisella kerrottiin luokan 

kahden tyttöporukan välien parantuneen huomattavasti tai hieman. Toinen konflikti joka 

jäi ratkaisematta, oli Hillan sopeutuminen luokkaan, mikä näkyi yhdessä vastauksessa. 
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”Muiden opiskelijoiden kanssa menee nyt hyvin. Mutta Hilla on edelleen 

ongelma koska se ei oo edes yrittäny ottaa opiksi niistä keskusteluista ja mää 

en aijo väsyttää itteäni.” 

Kysymykseen siitä, millä tavoin opiskelijat kokivat ymmärtävänsä luokkakavereita 

paremmin, saimme vaihtelevia vastauksia ja jokainen kahdeksasta vastaajasta vastasi 

kysymykseen. Vastauksista kävi ilmi että jokaisen vastaajan mielestä ymmärrys 

luokkakavereita kohtaan oli lisääntynyt jollakin tasolla. Kahdessa vastauksessa tuodaan 

esille tunteet ja tarpeet ja yhdessä vastauksessa empatia, eli keskeiset NVC käsitteet. 

Muuten vastauksissa tuodaan ilmi riitojen syiden ja muiden ihmisten ymmärtämisen 

parantumista. 

Millä tavoin koet ymmärtäväsi luokkakavereitasi paremmin? 

“Osaan asettua paremmin luokkakaverin asemaan ja ymmärtää hänen 

tunteet ja tarpeet.”   

“Ymmärrän nyt paremmin, mistä viha/suuttuminen tulee/johtuu.” 

“No nyt ymmärrän, mitä he ovat yrittäneet sanoa mulle, ennen vain suutuin 

jos joku tuli mulle jotain sanomaan.”  

 “Ymmärrän nyt, että mistä tyttöporukoiden väliset riidat on johtuneet.”  

Harjoitusjaksolla emme erikseen ehtineet paneutua juurikaan itse-empatian eli itsensä 

ymmärtämisen harjoittelemiseen, vaikka se onkin yksi olennainen osa NVC:tä. Kaikki 

kahdeksan vastasivat tähän kysymykseen ja yli puolet kokivat itsensä ymmärtämisen 

lisääntyneen. Kolme vastaajaa vastasi joko “en tiedä” tai “en mitenkään”. Kolme vastaajaa 

toi ilmi tunteet tai tarpeet keskeisenä tekijänä ymmärryksen lisääntymisessä. 

Millä tavoin koet ymmärtäväsi itseäsi paremmin? 

“Tiedostan paremmin tunteeni ja tarpeeni niiden takana.” 

“Ymmärrän mikä on vaikuttanut mihinkin, ja miksi toimin missäkin 

tilanteessa milläkin tavalla, ja miten voin ymmärtää itseni käytäntö malleja 

ja kehittää niitä paremmaksi ja tehokkaammiksi.” 
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“Osaan olla kärsivällisempi ja hyväksyä itseni paremmin. Tiedostan 

paremmin tunteeni ja tarpeeni.” 

Vastaajista seitsemän vastasi kysymykseen empatiasta, yksi lomake oli tämän kysymyksen 

osalta tyhjä. Kahdeksasta vastaajasta kuusi rinnastivat empatian toisen ymmärtämiseen ja 

kolmessa vastauksessa nostettiin esiin myös eläytyminen toisen tilanteeseen. Opiskelijoista 

puolet kertoivat vastauksessaan kokeneensa että harjoitusjakso helpotti heitä antamaan 

empatiaa. 

Mitä ymmärrät empatian antamisella? Onko se sinulle nyt helpompaa? 

“Empatian antaminen on toisen ymmärtämistä ja halua asettua toisen 

asemaan. On, koska tajuan milloin ihminen sitä tarvitsee ja minkä takia sen 

antaminen on niin tärkeää. Osaan antaa empatiaa nyt myös ihmiselle, jolla 

lailla itse en toimisi tai en käyttäytyisi.” 

“Että ymmärtää toisen tunteita ja osaa asettua sen asemaan. On joidenkin 

kohdalla helpompaa joo.”   

“Myötätuntoinen käyttäytyminen. Kyky ymmärtää toisen tunteita. On 

helpompaa.“ 

Yksi lomakkeista oli vastauksen osalta tyhjä ja muutamassa vastauksessa todettiin, ettei 

harjoitusjaksolla ollut juuri yhteyttä empatian antamisen helpottumiseen. 

 “Toisen tunteisiin eläytyminen ja toisen ymmärtäminen. Yhtä helppoa kuin 

ennenkin.”  

5.2.1 Viisi viikkoa harjoitusjakson jälkeen osa opiskelijoista oli toiminut itse sovittelijana 

Viiden viikon jälkeen kerätyssä palautteessa kaikki kahdeksan vastaajaa olivat sitä mieltä 

että luokkahenki oli parantunut vähintään vähän. Vastaajista puolet koki luokkahengen 

parantuneen huomattavasti. Luokkahengen nähtiin parantuneen pääasiassa tyttöjen välisten 

jännitteiden häviämisen vuoksi. On huomionarvoista että ratkaisematon konflikti Hillan ja 

muiden tyttöjen välillä vaivasi kaikkiaan viittä vastaajaa. Osaa näistä vastaajista tuntui 

harmittavan Hillaa syrjinnän jatkuminen ja osa vastaajista piti turhauttavana sitä ettei 

Hillan käytös ollut muuttunut. Mielenkiintoista on myös että kahden vastaajan mielestä 
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tyttöjen välinen kiltteys tuntui teennäiseltä välillä. Yksi myös ilmaisi että tyttöjen ja 

poikien väleissä ei ollut muutosta. 

Miten koet että harjoitusjakso on vaikuttanut luokkahenkeen? 

“On vaikuttanut positiivisesti. On tullut avoimemmaksi. Uskallamme puhua 

uusista ja erilaisista asioista, kun tiedämme tarpeidemme olevan melkein 

samat.” 

“On parempi luokkahenki, mut tyttöjen välillä vähän “teennäistä” kiltteyttä. 

Sillee, että just niitten pajojen jälkeen oltiin ah niin kavereita muka ja sit nyt 

myöhemmin on taas vittuilua vähän. Kuitenkaan ei oo niin paljon kireyttä 

välillä.” 

“Luokkahenki on parantunut jonkun verran….Hillaa syrjitään välillä 

edelleen.” 

Mikä harjoitusjaksoilla vaikutti mielestäsi eniten luokkahengen paranemiseen. Miten se 

vaikutti? 

“Eniten vaikutti keskustelut ja saatiin erilaiset luulot ja käsitykset toisista 

pois.” 

“Avoin keskustelu ja erilaiset harjoitukset. Oppi ymmärtämään muiden 

ajatuksia paremmin ja luokkahenki yhtenäistyi vähän.” 

“Kun asiat ratkottiin. Ilmapiiristä tuli paljon rennompi eikä kukaan ilkeästi 

vittuile toisille” 

Kaikkien kahdeksan vastaajan mielestä keskustelut ja sovittelut olivat vaikuttavin tekijä 

luokkahengen paranemiseen. 

Puolet vastaajista kertoivat käyttäneensä oppimaansa harjoitusjakson jälkeen ja toinen 

puolikas vastaajista kertoi, ettei ollut käyttänyt oppimaansa. Osa opiskelijoista jotka eivät 

olleet käyttäneet oppimaansa harjoitusjakson ulkopuolella perustelivat vastauksensa sillä, 

ettei heidän eteensä ollut tullut sovittelutilanteita. Viisi kahdeksasta vastaajasta kuvailivat 

myös miten harjoitusjakso on edistänyt kykyä sovitella. Osa näistä vastaajista koki 

ymmärtävänsä paremmin erimielisyyksiä ja käyttäytymistä, sekä havaitsevansa tarpeet ja 
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tunteet tekojen taustalla. Vastaajista kaksi myös kuvailivat kuinka heidän 

kärsivällisyytensä haastavissa tilanteissa oli lisääntynyt. 

Miten harjoitusjakso on edistänyt kykyäsi sovitella ja selvittää erimielisyyksiä luokassa ja 

arjessa? Oletko käyttänyt oppimaasi harjoitusjaksojen jälkeen? 

“Eipä oikeastaan ja en ole käyttänyt. Kuitenki on enemmän sellaista 

kärsivällisyyttä erimielisyyksissä.” 

“Tajuan nyt paremmin mistä mikäkin erimielisyys johtuu ja tiedän tarpeet ja 

tunteet niiden takana. Tajuan paremmin ihmisten käyttäytymistä. Olen 

käyttänyt, kun muut eivät ole tajunneet toisen ihmisen teon tarkoitusperiä 

oikein.” 

Jokaisen vastaajan mielestä ymmärrys oli lisääntynyt ainakin vähän. Syyksi tähän kaksi 

ilmaisi että jakso oli kehittänyt heidän empatiataitojaan. Muita parempaan ymmärrykseen 

johtaneita seikkoja vastaajien mielestä olivat mm. vihan tunteen ymmärtäminen, riitojen 

syiden tiedostaminen sekä sen tiedostaminen mistä toisten käytös ylipäänsä johtuu. 

Ymmärryksen lisääntymiseen yksi vastaaja mainitsi tärkeäksi tunteiden ja tarpeiden 

tunnistamisen. 

Miten harjoitusjakso on auttanut sinua ymmärtämään toisia ihmisiä ja itseäsi? 

“Olen oppinut erilaisia käytäntömalleja joilla ihmisten käyttäytymistä voi 

ymmärtää ja auttaa heitä. Ymmärrän se, että jokaisen teon taakse jää 

kaikkien ihmisten tarpeet ja tunteet kyseisestä asiasta, ja joskus teon takana 

voi olla jokin pattitilanne, kun ennen oli kyseisessä tilanteessa ja tekee sen 

mukaan vaikka ei kannattaisi.” 

Vapaa sana osiossa vastaajista kuusi antoi meille jakson vetäjille positiivista palautetta ja 

kiitosta. 

Vapaa sana 

“Kiitän. On mukavaa saada välit kaikkiin tyttöihin kuntoon.” 

“Kiitos paljon harjoitusjaksosta! Siitä on ollut apua. =)” 
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Sen sijaan kaksi vastaajaa nostivat vielä tässä kysymyksessä esiin sen kuinka sovittelu 

Hillaan liittyvässä asiassa ei toistaiseksi tuntunut auttavan. Näissäkin vastauksissa ilmeni 

se että tilanne vaikutti opiskelijoihin häiritsevästi. 

“Se keskustelu Hillasta ei auttanu yhtään, vieläkin ne syrjii sitä! Ja sit vaa 

esittää et kaikki on hyvin.” 

5.2.2 Loppuhaastattelussa toivottiin jatkuvuutta sovittelulle 

Loppuhaastattelussa nousi esiin samoja teemoja ja asioita kuin viimeisen kyselylomakkeen 

vastauksissa. Haastattelu osaltaan tuki kyselylomakkeiden vastausten pohjalta tekemiämme 

havaintoja. Loppuhaastatteluissa kävi ilmi että Hillan tilanne koettiin edelleen 

ongelmalliseksi. Tosin Hilla itse kertoi olevansa tyytyväisempi nykyiseen tilanteeseen kuin 

aiempaan. Samaan aikaan Hillan kanssa haastattelussa olleista opiskelijoista yhdessä oli 

nähtävissä selkeitä turhautumisen merkkejä Hillaa kohtaan.  

Tästä huolimatta yleinen vire haastatteluissa oli positiivinen ja selkeästi jokainen 

haastateltava kertoi kokeneensa harjoitusjakson vaikutuksen positiiviseksi, joskin 

opiskelijoista kaksi kertoi kokeneensa jakson vaikutusten olleen pieniä ja laimenneen ajan 

kuluessa. Myös haastatteluissa nousi esiin, että suurin positiivinen muutos opiskelijoiden 

mukaan oli tapahtunut kahden aiemmin hyvin jakautuneen tyttöporukan väleissä. Vaikka 

he eivät edelleenkään olleet kovin paljon yhdessä tai kokeneet olevansa ystäviä, he 

kuitenkin kertoivat kokevansa koulussa tapahtuvan vuorovaikutuksen olevan nyt 

helpompaa kuin ennen, myös muiden opiskelijoiden kanssa. Ryhmien välisen jännitteen 

koettiin helpottaneen ja vuorovaikutus kaikkien luokan opiskelijoiden kanssa koettiin 

helpoksi. “No joo sillee joittenkikans pystyy puhumaan paremmin iha normaaleista 

asioista tai sillee…” Tästä huolimatta opiskelijoiden puheenvuoroissa nousi edelleen esiin 

se, ettei tilanne ollut parantunut tasavertaisesti kaikilla. “...osa, osalta on tapahtunu paljo 

isoa muutosta mut osalta ei sitte niinkään…” 

Myös haastatteluissa kysyimme opiskelijoilta vielä suullisesti minkä he olivat kokeneet 

harjoitusjakson tärkeimmäksi vaikuttajaksi luokkahenkeen. Vastaus ei yllättänyt. “No se 

ku puhuttiin niistä yhteisistä jutuista ja ku kuuli muita…” 
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Sovittelijoiden roolin koettiin olevan tärkeä ja opiskelijat nostivat myös haastattelussa esiin 

sen kuinka luokan konfliktien käsittelyä helpotti että sovittelemassa oli luokan ulkopuolisia 

henkilöitä joiden puolueettomuuteen saattoi luottaa.  

Haastattelija: ”Miten te sitten koitte näissä meijän keskinäisissä 

keskusteluissa että toteutuiko puolueettomuus?” 

“Joo” x 4 (kaikki vastasivat yhteen ääneen) 

Haastattelija: ”No entä sitte aiemmissa keskusteluissa mitä ootte käyny 

opettajien kanssa, onko niissä toteutunu puolueettomuus?” 

 “Ei” x 4 (kaikki vastasivat yhteen ääneen) 

Kysyimme haastattelussa opiskelijoilta olisivatko he kokeneet hyväksi jos sovittelukertoja 

olisi järjestetty vielä harjoitusjaksojen jälkeen. Jokaisen opiskelijan mielestä useammista 

sovittelukerroista olisi voinut olla hyötyä heidän luokkansa oppilaiden välien sovittelussa. 

Kahdessa neljän hengen ryhmässä opiskelijat vaikuttivat olevan todella vahvasti yhtä 

mieltä siitä että lisä sovittelukerrat olisivat voineet mahdollisesti parantaa luokan tilannetta 

entisestään. 

“No ois se kai sillee ollu varmasti tosi hyvä jos ois voinu vielä puhuu niistä 

jutuista ku tuntuu et ei ne nii... myöhemminki voi tulla jotai juttuja pintaan ja 

ei niistä sillee tuu ehkä puhuttuu itestää”, 

“…No ois se ollu iha hyvä ku nyt on ollu aikaa, nii sillee oi sollu uusiaki 

juttuja tai sillee...”  

Sen sijaan parina haastatellut kaksi opiskelijaa vaikuttivat epäilevämmiltä sovittelun 

jatkumisen hyödyistä. He eivät uskoneet että etenkään Hillan tilanne olisi helpottunut 

sovittelemalla. Etenkin toinen heistä koki sanojensa mukaan, ettei mikään voinut auttaa 

enää. 

“En mä usko että se voi muuttuu ku kaikkee on jo koitettu..” 

Haastatteluissa kysyimme myös mitä mieltä opiskelijat olivat olleet harjoitusjaksomme 

rakenteesta. Haastattelutilanteessa jokainen opiskelija vaikutti olevan yhtä mieltä siitä että 

harjoituskerran rakenne oli ollut sellaisenaan juuri hyvä. Seuraavassa kuvailtuna 

keskusteluamme asiasta. 
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Haastattelija: ”Olisiko ollut hyvä jos koko harjoitusjakso olisi ollut alusta asti 

sovittelua?” 

“No ei välttämättä”  

Haastattelija: ”Ei välttämättä?” 

“Niin”  

Haastattelija: ”Oliko hyvä että edettiin askel kerrallaan?” 

“Joo“ 

Haastattelija: ”No miten te koitte sen että ensin käytiin läpi teoriaa ja 

harjoiteltiin esim. tunteita ja tarpeita?” 

“No oli ne iha hyvä käyä siinä alussa nii sai enempi irti sitte siitä 

sovittelusta... mut ehkä vähä nopeemmin ois voinu jotku jutut käydä” 

Alla vielä poiminta haastattelutilanteesta. 

Haastattelija: ”Tuntuuko että neljän ja kuuden tytön porukoiden välit on 

parantuneet?” 

“On...” 

Haastattelija: ”Joo, siis niin että sen eron huomaa selvästi?” 

“Joo, paljon helpompi vaikka jutella jostain.” 

Haastattelija: ”Miten koette Hillan tilanteen?” 

“Ei se varmaan osaa muuttua, ei se vaan voi… Niin mä vähän veikkaan.”... 

Haastattelija:” ...Oisko tilanne teidän mielestä voinut parantua jos olisi 

käytetty enemmän aikaa ja pienemmissä ryhmissä?” 

“Sitä on yritetty niin kauan ja mittään ei oo tapahtunut koskaan ikinä yhtään, 

niinku yhtään mitään niin jotenki vähän silleen että en usko että tapahtuis 

yhtään mittään.”... 
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Haastattelija: ”Mikä oli kaikista merkityksellisintä harjoitusjaksolla 

luokkahengen paranemisessa?” 

“Se että selvitettiin ne asiat mitkä oli jäänyt pinnan alle kaiveleen.” 

Haastattelija: ”Koitteko että oli hyvä järjestely että ensin oli vähän sitä 

teoriapuolta, vähän tunteita ja tarpeita ja tämmöstä, ja sitten mentiin siihen 

sovitteluun? Vai oisko ollut parempi että ois ollu pelkkää sovittelua?” 

“Siitä ei varmaan ois ollut niin paljon hyötyä siitä sovittelusta ilman sitä 

teoriapakettia” 

Haastattelija: ”Miten näkisitte jos nyt teidän pitäisi sovitella keskenään? Se 

teidän kyky sovitella keskinäisiä asioita nyt?” 

“No riippuu vähän silleen… Ku ei kukkaan oikeen taho aloittaa sitä, niin… 

Toki sitä voi mutta se pittää vaan aloittaa.” 

“Se on hankala siinä että sitten jos siinä oikeasti on joku hankalampi tilanne, 

niin joku voi oikeasti kiihtyä.” 

Haastattelija: ”Teidän mielestä sovittelija on hyvä olla paikalla?” 

“Mmh..” 

Haastattelija: ”No entä olisiko teistä hyvä jos koulussa olisi oma sovittelija 

tavattavissa?” 

“No en tiedä kuinka paljon sille tulisi käyttöä ku siinäkin on se että pitää 

lähteä sinne.” 

Haastattelija: ”No oisko se sitten parempi että ois vaikka säännöllisesti 

tietyin väliajoin joku keskustelutilaisuus, jossa voisi tuoda ilmi erilaisia 

asioita?” 

“No joo… Varmaan parempi.” 

Haastattelija: ”Voisko siellä tulla ilmi sellaisia asioita joita ei välttämättä se 

luokan oma opettaja näe?” 

“Mmm..” 
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5.3 Puolueettomuus ja turvallinen ilmapiiri koettiin tärkeänä 

Palautteiden perusteella luokan konfliktien käsittelyä harjoituskerroilla edisti turvallinen 

ilmapiiri ja luotettavat koulun ulkopuoliset vetäjät. Useissa palautteissa ilmeni myös se 

kuinka harjoitusjaksolla oli kivaa olla, ja esitettiin kiitosta vetäjille. Sisällön puolesta 

luokan keskinäiset sovittelut olivat kaikkien mielestä tärkeintä antia. Tunteet ja tarpeet 

sekä niiden ymmärtäminen nähtiin myös keskeisenä, ja loppuhaastatteluissa oltiinkin 

yksimielisiä siitä, että NVC:n askelten harjoittelu alkukerroilla edisti sovitteluja viimeisillä 

kerroilla. Tärkeänä sekä mielekkäänä pidettiin yhteisiä harjoituksia, vaikka muutama 

opiskelijoista koki osan teorian opettamisesta pitkästyttävänä.  

Palautteiden perusteella puolueettomuus oli tärkeää opiskelijoiden välisiä asioita 

soviteltaessa. Osa koki että opettajat eivät välttämättä aina ole puolueettomia, sillä heillä 

on jo tietty ennakkokäsitys oppilaista. Tärkeänä pidettiin myös sitä että luotiin mukava ja 

rento ilmapiiri tyynyillä, hämärällä valaistuksella, suklaalla, alkurentoutuksella ja 

kiireettömyydellä. Tärkeänä pidettiin sitä että oli turvallista sanoa asioita, sillä paikalla oli 

aikuinen, joka tulkkasi viestit helpommin vastaanotettavaksi, eikä ollut pelkoa riidan 

puhkeamisesta. Osa koki että olisi vaikeaa aloittaa samankaltaisia keskusteluja ilman 

aikuista. Nähtiin tärkeänä, että asioiden käsittelylle varattiin oma aika ja sovittelija oli 

mukana. 

Näemme että työpajojen sisältö ja toteutustapa oli mielekäs tutkimuskysymyksemme 

kannalta. NVC-sovittelu ja rehellinen ilmaisu, sekä empaattinen kuunteleminen edistivät 

luokkahenkeä havaintojen ja palautteiden perusteella. 
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6 Päätelmät 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aiemmin saatuja tuloksia (URL CNVC research), 

joiden mukaan NVC-prosessin mukaisesti jokaisen osapuolen tunteisiin ja tarpeisiin 

keskittymällä voidaan lisätä keskinäistä ymmärrystä ja edistää ihmisten välisiä 

rauhanomaisia suhteita. Tämänkaltainen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä on toimiva 

lähtökohta keskinäisten erimielisyyksien ja piilevien konfliktien käsittelyssä. Sen sijaan 

että keskityttäisiin “väärintekijöiden” torumiseen ja konfliktien tukahduttamiseen, pyrittiin 

molemminpuolisen ymmärryksen lisäämiseen. Tämänkaltainen ymmärrys lisää 

myötäelävää halua toimia muiden ja itsensä parhaaksi. Tärkeintä tuntuu olevan että 

kaikkien tarpeita kuunnellaan sekä kunnioitetaan ja että sovittelija ei mene kenenkään 

puolelle. Opiskelijoiden välillä käydyt sovittelukeskustelut antoivat tilaa mieltä painavien 

asioiden turvalliseen käsittelyyn. Palautteissa opiskelijat korostivat keskinäisten 

sovittelukeskustelujen merkitystä. Tämä näkyi yksimielisyytenä palautteissa ja siten että 

kaikki opiskelijat halusivat jäädä tunnin yliajaksi sovittelukerroilla. Opiskelijat kokivat 

kuitenkin myös kahden ensimmäisen harjoituskerran teorian ja harjoitukset 

merkityksellisenä, ja yleinen mielipide tuntui olevan, että ilman ymmärrystä tunteista ja 

tarpeista sekä empatiasta, sovittelukeskustelut eivät välttämättä olisi sujuneet niin 

tehokkaasti.  

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisessa tapaustutkimuksessa perinteiset pätevyyden arvioinnit reliabiliteetti ja 

validiteetti eivät ole tarkoituksenmukaisia, sillä kaikki tapaukset ovat ainutlaatuisia, eikä 

aineistonkeruuta ole mahdollista toistaa identtisenä (Hirsjärvi ym. 2000, 214). Arvioimme 

tutkimuksemme luotettavuutta tarkastelemalla ja pohtimalla kuinka hyvin tutkimuksemme 

täyttää uskottavuuden, siirrettävyyden, varmuuden ja vahvistuvuuden ehdot (Eskola, 

Suoranta, 1996). 

Uskottavuutta voidaan arvioida sen perusteella kuinka paljon tekemämme päätelmät 

vastaavat tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden kokemuksia. Tätä edistää 

tutkimuksessamme se että keräsimme palautetta säännöllisesti yhteensä seitsemän viikon 

ajan kyselylomakkeilla ja haastattelemalla. Pyrimme myös havainnoimaan ilmapiirissä 

tapahtuvia muutoksia harjoitusjaksojen aikana. Vastauksissa oli nähtävissä rehellisyyttä ja 
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yhdenmukaisuutta, siten että vastaukset eivät sotineet keskenään. Vastauksissa opiskelijat 

käyttivät myös heille ominaista kieltä, joka antoi vaikutelman, ettei mitään yritetty 

silotella. Opiskelijat toivat rehellisesti esiin negatiivisina näkemiään asioita, kuten 

alkuharjoittelukertojen liika teoria ja turhautumisensa siihen että luokan toinen jännite ei 

ollut helpottunut. Nämä opiskelijoiden rehellisyydestä kertovat esimerkit osoittavat 

saavuttamastamme luottamuksesta tutkimusjoukon keskuudessa. 

Tutkimuksemme tulosten siirrettävyys toiseen kontekstiin samankaltaisina, riippuu siitä 

kuinka hyvin toisessa tilanteessa ja eri henkilöille suoritettava NVC-harjoitusjakso 

pystyttäisiin räätälöimään kohderyhmän tarpeita vastaavaksi. Tässä tilanteen lukutaito, 

NVC-prosessin tuntemus ja kohderyhmän tarpeiden tarkka kartoitus olisi tärkeässä 

roolissa. Tutkimuksemme kohderyhmä oli sinänsä ihanteellinen, että kaikkien mielestä 

luokkahenki oli huono, ja siihen vaikutti kaksi esille tullutta tilannetta, joihin haluttiin 

muutosta. Tutkimusjoukkomme suhtautui myös pääsääntöisesti positiivisesti tulevaan 

harjoitusjaksoon. Myös tutkimusryhmän ryhmäkoko oli ihanteellinen ja harjoitusjakson 

vetäjinä toimi kaksi hyvin aiheeseen motivoitunutta luokanopettajaopiskelijaa, tosin ilman 

virallista NVC-koulutusta ja aiempaa NVC-harjoitusjakson vetämiskokemusta. 

Vahvistuvuutta voidaan pohtia aiempia tutkimustuloksia tarkastelemalla. Aikaisemmin 

tehdyissä 12:ssa väitöskirja-tason tutkimuksessa (URL CNVC research) on saatu tuloksia 

NVC-prosessin soveltuvuudesta ihmisten välisten suhteiden syventäjänä ja rauhanomaisten 

toimintatapojen edistäjänä. NVC-prosessia myös käytetään useissa eri instituutioissa ja 

sovitteluissa, myös kouluissa. Lisäksi NVC-prosessilla on paljon yhteistä jo laajalti 

menestyksekkäästi käytössä olevien menetelmien kuten intressipohjaisen sovittelun ja 

Gordonin menetelmän kanssa (URL nvcopettajille mallit). On kuitenkin huomionarvoista 

että on olemassa myös lukuisia muita menetelmiä vuorovaikutuksen parantamiseksi joista 

on myös saatu lupaavia tuloksia. Voidaan myös pohtia mikä merkitys on jo pelkästään sillä 

että luokassa annetaan aikaa ja tilaa luokkahengen parantamiselle, ja mikä on käytettävän 

menetelmän ja vetäjän/vetäjien merkitys. 

Varmuutta tutkimuksellemme antaa säännöllisyys palautteen keräämisessä. Arvioitutimme 

kaikki kyselylomakkeet ohjaajallamme ja opiskelijoiden luokanopettajalla, jotta saisimme 

varmuutta siihen että kysymykset ovat ymmärrettävissä tarpeeksi yksiselitteisesti, ja että  

niissä kysytään tutkimusaiheen kannalta olennaisia asioita. Haastattelimme kaikki 

opiskelijat käyttäen samaa kyselylomaketta pohjana. Jokaisen harjoituskerran jälkeen 
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kirjoitimme havaintojamme muistioon, jonka jälkeen vertasimme niitä keskenämme. 

Tekemissämme havainnoissa oli nähtävissä selkeää yhdenmukaisuutta toistensa kanssa 

sekä opiskelijoiden kyselylomakkeisiin antamien vastausten kanssa. Tämä lisää 

luottamusta siihen, etteivät havainnot olleet pelkästään yksittäisen harjoitusjakson vetäjän 

subjektiivista tulkintaa, vaan selkeä yhteys opiskelijoiden kokemusmaailman 

havainnointiin oli saavutettu. 

6.2 Tutkimuksen eettisyys 

Eettisyyttä voidaan tarkastella pohtimalla kuinka hyvin olemme toteuttaneet eettisiä 

toimintatapoja ja malleja, joita tutkimuksen tekemiselle on määritelty. Olemme kysyneet ja 

saaneet tutkimusluvat oppilailta, vanhemmilta, opettajalta ja rehtorilta. Olemme keränneet 

aineistoa nimettömänä ja keksineet tytöille peitenimet tutkimuksen raportointia varten. 

Alkuperäinen aineisto on ollut ainoastaan meidän kahden tutkijan nähtävillä ja 

analyysivaiheen jälkeen hävitimme alkuperäisen aineiston. Myös haastattelujen nauhat 

olemme poistaneet haastattelujen analysoinnin jälkeen. Olemme myös painottaneet 

opiskelijoille tutkimuksen kuluessa sitä että kaikki tapahtuu luottamuksellisesti eikä ketään 

esitetä oikealla nimellään ja kukaan ei ole ulkopuolisille tunnistettavissa. Painotimme 

myös osallistumisen vapaaehtoisuutta koko harjoitusjakson ajan. 

Hyväksyttävien ja eettisten menetelmien ja toimintamallien käyttämisen lisäksi 

tutkimuksen eettisyyttä voidaan pohtia siltä kannalta kuinka hyvin eettisyys toteutuu 

ihmisten välillä (Rallis, Rossman, 2010). Tähän halusimme erityisesti panostaa, koska 

myötäelävät ihmissuhteet ovat NVC-ajattelussa keskeisessä asemassa. Pyrimmekin 

pohtimaan jatkuvasti mikä on tutkimuksemme opiskelijoille parhaaksi, ja mitkä ovat 

heidän toiveensa ja tarpeensa ja kuinka voimme parhaiten niihin vastata. Tätä pyrimme 

toteuttamaan tekemällä harjoituskerroista mahdollisimman miellyttävän kokemuksen ja 

muokkaamalla sisältöjä toiveiden mukaan. Pyrimme olemaan täysin puolueettomia 

opiskelijoiden asioita käsiteltäessä ja annoimme heille tilaa keskustella. 

Loppuhaastatteluissa saamamme palautteen mukaan jokainen opiskelija koki 

puolueettomuuden onnistuneen sovittelussa hyvin. Tarkoituksena oli että opiskelijoilla 

tulee sellainen olo että heidän viihtyvyytensä ja tarpeensa ovat tärkeitä. Eettisyys näiltä 

osin näytti toteutuvan ja palautteiden perusteella opiskelijat kokivat että harjoitusjaksolla 

oli miellyttävää olla. 
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6.3 Pohdinta 

Mielestämme NVC-prosessi tarjoaa tärkeitä ja tehokkaita työkaluja opettajille, jotka 

haluavat edistää luokkahenkeä. NVC soveltuu jo syttyneiden konfliktien käsittelyyn, mutta 

myös lisää ymmärrystä ihmissuhteiden toiminnasta, jolloin oppilaat osaavat paremmin 

pitää itse yllä luokkahenkeä ja käsitellä konflikteja keskenään. NVC:ssä ei aseteta kovaa 

kovaa vastaan vaan lasketaan aseet ja saadaan näin tarpeiden tunnistamisen kautta esiin 

konfliktien osapuolten ymmärtävä ja empaattinen ydin. Koko NVC:n toiminta perustuu 

ihmisen sisäsyntyiseen taipumukseen pyrkiä kohti yhteyttä ja harmoniaa kaikissa 

ihmissuhteissaan, kunhan hän ensin on saanut kokemuksen ymmärretyksi ja hyväksytyksi 

tulemisesta. 

Suurin oivallus minkä tutkimuksemme meille antoi, on että NVC:tä on tehokkainta 

soveltaa suoraan oppilaiden ongelmiin, eikä niinkään opettaa. Rakentavia konfliktin 

käsittelytaitoja opitaan samalla kun käsitellään luokkahenkeen vaikuttavia aitoja tilanteita 

oppilaiden kesken. Suuri toiveemme olisikin, että opettajat ja vanhemmat perehtyisivät 

NVC-prosessiin saadakseen työkaluja rauhallisemman ja myötäelävämmän arjen 

luomiseen. Kouluille vietäessä NVC-prosessia tulisi ensisijaisesti opettaa opettajille ja 

vanhemmille, joilta oppilaat voisivat oppia esimerkin kautta. Näillä linjoilla olivat myös 

NVC-kouluttajat, kun kysyimme asiaa NVC-foorumeilta. 

Käsityksemme mukaan osa opettajista (itsemme mukaan lukien) vaihtelee sallivan ja 

autoritäärisen kasvatusmenetelmän välillä. Oppilaisiin toivotaan hyviä välejä, joten 

saatetaan sallia oppilailta sellaista käytöstä joka vie opettajalta voimavaroja. Toisaalta jos 

liikaan sallivuuteen väsytään, saatetaan sitten ottaa auktoriteetti takaisin käskyttämällä ja 

huutamalla, eikä sekään tunnu opettajasta hyvältä. NVC:n avulla voidaan ilmaista ja kuulla 

omia ja toisten tarpeita tavalla, joka todennäköisimmin saa osapuolet kunnioittamaan 

toistensa hyvinvointia ja edistämään koulurauhaa. Herättämällä oppilaiden sisäsyntyinen 

myötäelämisen taito, selvittämällä ja käsittelemällä heidän omia ongelmiaan, voidaan 

oppilaiden voimavaroja vapauttaa opiskeluun. Huonon luokkahengen parantamiseen 

kannattaa mielestämme nähdä vaivaa. Luokkahengen parantamisessa opettaja on keskiössä 

turvallisena keskustelun kantajana. 
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NVC:n opettelussa ei ole kyse niinkään uuden metodin opettelusta vaan pitkälti vanhan ja 

toimimattoman pois purkamisesta. Useimmat meistä on lapsena kasvatettu ympäristössä, 

jossa on esiintynyt syyttelyä, torumista ja tarpeiden mitätöintiä. Tällainen kasvatus luo 

vastarintaa ja synnyttää muurin myötätuntoisen sisimpämme ympärille. Lapset oppivat 

ympäristöstään, vanhemmiltaan tai televisiosta omat tapansa vuorovaikuttaa ja käsitellä 

konflikteja. Vuorovaikutustaitoihin olisi tärkeää keskittyä myös koulussa, jotta 

sukupolvelta toiselle ei välittyisi vanhoja toimimattomia malleja. Toivomme uuteen 

opetussuunnitelmaan lisää painotusta vuorovaikutustaitoihin. Myös opettajien 

koulutuksessa konfliktien käsittelyyn ja vuorovaikutukseen olisi hyvin tärkeää kiinnittää 

enemmän huomiota, opettajien ja heidän tulevien oppilaidensa hyvinvoinnin edistämiseksi 

ja turvaamiseksi.  

Lisää tutkimusta tarvitaan. Olisi mielenkiintoista tietää minkälaisia vaikutuksia 

luokkahenkeen olisi jos NVC-prosessiin perehtynyt opettaja soveltaisi prosessia luokan 

arjessa tuomatta sitä sen kummemmin esille erillisenä oppisisältönä harjoitusjaksolla. 

Mielenkiintoista olisi myös saada tuloksia siitä, miten opettajat kokisivat NVC:n, ja 

vaikuttaisiko se heidän työhyvinvointiinsa. Tästä voisi jatkaa tutkimalla, mikä vaikutus 

olisi, jos koko koulu ottaisi NVC-prosessin mukaan oppilaiden ristiriitojen selvittelyyn, ja 

luopuisi kokonaan syyllistämisestä ja rangaistuksista. Tällaisia kouluja toimii mm. 

Ruotsissa (URL Skarpnäck). Olisi mielenkiintoista nähdä vaikuttaisiko NVC:n ottaminen 

osaksi koulun arkea lasten osallisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Olisi myös 

mielenkiintoista tutkia, missä määrin oppilaat alkaisivat itse käsitellä konflikteja, mikäli 

olisivat oppineet NVC-prosessia aikuisten esimerkistä. 

Skarpnäckin vapaasta koulusta, jossa sovelletaan NVC-prosessia, on valmistunut 

poliittisesti aktiivisia kansalaisia ja osa on toiminut sovittelutehtävissä. Onko siis syytä 

olettaa, että kun opiskelijat saavat kokemuksen siitä että heidän tarpeistaan ja tunteistaan 

välitetään niin he kokevat omilla mielipiteillään olevan merkitystä ja näin ollen 

aktivoituvat vaikuttamaan yhteiskuntaan. Voisiko koulusta tulla enemmän aktiivisia 

kansalaisia jos annettaisiin enemmän aikaa oppilaiden sosiaalisten ongelmien käsittelyyn?  

Koulua ei voi muuttaa hetkessä. Uusi toimintamalli vaatii yhteistyötä tekeviä opettajia, 

jotka ovat valmiita viemään visiota eteenpäin ja jotka eivät pelkää uusien toimintatapojen 

mukanaan tuomaa alkuvaiheen epävarmuutta. Toivottavasti tutkimuksemme avaa uusia 
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näkökulmia aiheeseen ja on avuksi niille, jotka haluavat luokkahuoneeseensa enemmän 

rauhaa ja paremman luokkahengen. 

On ollut suuri kunnia olla mukana tämän tutkimuksen tekemisessä ja raportoimisessa. On 

ollut ilahduttavaa ja motivoivaa nähdä kuinka positiivinen vaikutus harjoitusjaksolla ja 

siihen kuuluneella sovittelulla on ollut tutkimuksessa mukana olleiden opiskelijoiden 

luokkahenkeen. Heti kun jokainen konfliktin osapuoli koki tulevansa kuulluksi ja 

ymmärretyksi avautui heidän myötäelämisen taitonsa myös muita osapuolia kohtaan, ja 

vaikutti siltä että jokainen sovittelussa mukana ollut opiskelija pyrki aidosti ja vilpittömästi 

kohti syvempää ymmärrystä ja parempaa yhteyttä jokaisen luokkatoverinsa kanssa. 

Mielestämme tämä havainto tukee NVC:n olettamusta ihmisen sisäsyntyisestä kyvystä 

empatiaan. Näemme toimimattomien rakenteiden, virheellisten tulkintojen ja ihmisten 

välisten muurien murtamisen ohittamattomana osana matkalla kohti myötäelävämpää ja 

rakentavampaa maailmaa matkalla kohti yhä toimivampaa ja turvallisempaa 

yhteisöllisyyttä ja tasapainoista ihmisenä kasvamista.  
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LIITE 1 

Tunnetko olevasi...? 

levoton – kärsimätön – rasittunut - turhautunut 

hapan – tuohtunut – ärtynyt – vihainen - raivoissasi  

levoton – rauhaton – peloissasi – uupunut – varuillasi – viileä - yhdentekevä  

nolo – epävarma – hermostunut – stressaantunut – jännittynyt  

ymmällään - yllättynyt – pelästynyt – shokissa 

synkkä – alakuloinen – tympääntynyt - surumielinen 

surullinen – ikävissään – yksinäinen – epätoivoinen - onneton 

voipunut – väsynyt – voimaton - luovuttanut 

pettynyt – tyytymätön – kateellinen - huolestunut 

 

Koska tarvitset...? 

vapautta – autonomiaa - muiden auttamista – juhlimista - suremista 

luottamusta – aitoutta – rehellisyyttä - inspiraatiota 

luovuutta – leikkiä – pelleilyä – toivoa - merkitystä  

hyväksyntää – ymmärrystä – empatiaa - nähdyksi tulemista 

kuulluksi tulemista –välittämistä – huolenpitoa – kunnioitusta 

yhteisyyttä – läheisyyttä – kosketusta – rakkautta - vastavuoroisuutta 

turvaa – suojaa – tukea - yhteistyötä 

kauneutta – harmoniaa – yksinkertaisuutta - järjestystä 

liikuntaa liikkumista paikallaoloa lepoa  

 

Alkuperäinen dokumentti Friare Liv, www.friareliv.se 

Vapaasti kääntänyt Hanna Savanna, www.savannaconnexions.fi,hanna.savanna@savannaconnexions.fi 
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http://www.savannaconnexions.fi/
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LIITE 4 

“Lapsellistettuja” tarveilmaisuja     

Lapset ymmärtävät helpommin ja joskus aikuisetkin 

Tämän listan ovat koonneet NVC-parentingyahoo-ryhmän jäsenet ja sen on kääntänyt vapaasti 

Hanna Savanna,  

hanna.savanna@savannaconnexions.fihttp://www.savannaconnexions.fi/ 

VIRKISTYS: Haluatko vapaa-aikaa ilman aikatauluja?  

LUOVUUS: Haluatko tuntea oman voimasi? Haluatko selvittää mitä sinä pystyt 

luomaan (tekemään)? 

IDENTITEETTI: Haluatko selvittää mistä itse tykkäät?  

Haluatko kokeilla eri asioita niin, että kokeilet yhtä tapaa, ja jos se ei tunnu 

mukavalta, niin sitten päättää itse vapaasti, haluatkokäyttääkin jotain toista tapaa? 

VAPAUS: Haluatko itse päättää, mikä on sinulle hyväksi?  

AUTONOMIA: Haluatko itse valita mitä teet? 

OSALLISUUS: Haluatko sinäkin sanoa sanasi siihen, mitä teemme? 

AITOUS: Haluatko sanoa tai tehdä sitä mikä on todella lähellä sydäntäsi? 

TURVALLISUUS: Haluatko tietää varmaksi, ettei sinulle satu mitään? 

YHTEISTYÖ: Haluatko, että kaikki tekevät työtä yhdessä? 

SEURA: Haluaisitko seuraa? 

TEHOKKUUS: Haluatko pystyä muuttamaan asioita? 

RAUHA: Haluatko hiljaisuutta? 

TASA-ARVO: Haluatko kaikille samaa? 

KIINTYMYS: Haluatko olla lähellä? 

EMPATIA: Haluatko kertoa kuinka erityistä tai vaikeaa tämä on sinulle? 

JOHONKIN KUULUMINEN: Haluaisitko olla mukana? 

JUHLIMINEN: haluaisitko näyttää kuinka iloinen olet? 

MERKITYS: Haluaisitko jotain tärkeää tekemistä? 

PIRISTYS: Haluaisitko jotain kivaa tai uutta tekemistä? 

SUREMINEN: Haluatko näyttää kuinka surullinen olet? 

OSAAMINEN: haluatko todella tietää tai näyttää, että osaat tehdä sen? 

ARVOSTUS: Haluatko tietää, että se mitä teit tai teet on tärkeätä? 

REHELLISYYS: Haluatko luottaa siihen, että puhutaan totta? 

CONTRIBUTION: Haluaisitko auttaa (tekemällä tai sanomalla jotain)? 

MOLEMMINPUOLISUUS: Haluatko jakaa samat ideat tai uskomukset? 

JÄRJESTYS: Haluatko löytää tavarat helposti? TAI: Haluatko tietää missä mikin on? 

JOHDONMUKAISUUS: Haluatko luottaa siihen, että tämä asia tapahtuu samalla tavalla 

joka kerta? 
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