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Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoissa herännyt 
huoli ryhmänsä ilmapiiristä. Tutkimuksen aikana toteutin ryhmälle ilmapiirin kehittämiseen 
tähtäävän intervention yhdessä ryhmää ohjaavan opettajan kanssa. Käytännön työn parissa 
syntyneelle tutkimukselle luonteva lähestymistapa on kehittämistutkimus. 
Kehittämistutkimukselle tyypillisesti hyödynsin tutkimuksessani pääosin tilastollisia 
menetelmiä, joiden avulla saatua tietoa täydentää laadullinen aineisto.  

Ryhmän toimivuus ja ilmapiiri ovat merkityksellisiä sekä oppimisen että hyvinvoinnin 
kannalta. Lisäksi ryhmässä toimimiseen tarvittavat sosiaaliset taidot ovat tärkeitä yhteiskunta- 
ja työelämätaitoja, joiden opettaminen on osa lukion sivistys- ja kasvatustehtävää. Tässä 
tutkimuksessa tavoitteenani oli selvittää, vaikuttavatko oppimisen ja opiskelun haasteet, 
luvattomat poissaolot tai sukupuoli opiskelijoiden kokemukseen ryhmän ilmapiiristä. 
Tavoitteenani oli myös tutkia, miten interventio vaikuttaa opiskelijoiden kokemukseen 
ilmapiiristä. Lisäksi tarkastelin opiskelijoiden kokemuksia interventiosta. 

Tutkimustulosten mukaan oppimisen ja opiskelun haasteita kokevat opiskelijat arvioivat 
ryhmän ilmapiirin, tunneilla viihtymisen ja keskittymisen heikommaksi kuin muut opiskelijat, 
ero on tilastollisesti merkitsevä. Lisäksi tilastollisesti merkitsevä ero on sosiaalisen 
kanssakäymisen määrässä: haasteita kokevat opiskelijat raportoivat vähemmän muiden 
ryhmäläisten kanssa juttelua kuin ne opiskelijat, joilla haasteita ei ole.  Muiden taustamuuttujien 
osalta vastaavia yhteyksiä ilmapiirikokemukseen ei  ollut. Tutkimustulosten mukaan 
opiskelijoiden kokemus ryhmänsä ilmapiiristä, oppitunneilla viihtymisestä ja keskittymisestä 
on keskimäärin hyvä, mutta kokemuksissa on runsaasti vaihtelua. Opiskelijoilla on myös 
toisistaan eroavia näkemyksiä ryhmänsä kaverisuhteista, sekä siitä, miten ryhmän jäsenet 
kohtelevat toisiaan. Interventiolla ei ollut tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia mitattuihin 
muuttujiin. Pieniä positiivisia muutoksia intervention jälkeen oli kuitenkin havaittavissa toisten 
opiskelijoiden tuntemisessa ja vuorovaikutuksen tiiviydessä. Pieni muutos havaittiin myös 
siinä, miten opiskelijat kokevat ryhmänsä jäsenten kohtelevan toisiaan. Intervention aikana 67 
% opiskelijoista kokee tutustuneensa ryhmäläisiinsä paremmin. Opiskelijoiden kokemus 
intervention hyödyllisyydestä jakautuu kahtia: puolet koki intervention hyödyllisenä, puolet ei.  

Tutkimustulosten perusteella ryhmän hyvä ilmapiiri ja ilmapiirin kehittäminen on 
merkityksellistä etenkin oppimisen ja opiskelun haasteita kokevien opiskelijoiden kannalta. 
Tutkimus osoittaa, että ryhmän ilmapiiriä voidaan kehittää lyhyenkin intervention avulla.  
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1 Johdanto  

Tämän tutkimuksen lähtökohta on lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoissa herännyt 

huoli ryhmänsä ilmapiiristä ja työrauhasta. He pyysivät apua ryhmänohjaajalta, joka päätti 

toteuttaa ryhmälle intervention: ryhmän ilmapiirin ja sosiaalisten suhteiden kehittämiseen 

tähtäävää toimintaa sisältävän jakson. Ryhmänohjaaja ehdotti minulle opinnäytteen tekemistä 

aiheesta. Tämän kaltaiseen käytännön tarpeesta syntyneeseen tutkimusaiheeseen luonteva 

lähestymistapa on design-based research eli kehittämistutkimus (Kananen, 2017, s. 18). 

Kehittämistutkimuksessa lähtökohtana on käytännön työn parissa havaittu ongelma, johon 

pyritään saamaan muutos. Samalla tavoitteena on kehittää kasvatukseen liittyvää teoriaa 

(Anderson & Shattuck, 2012). Tässä tutkimuksessa tavoitteenani on selvittää, millaiset tekijät 

vaikuttavat opiskelijoiden kokemukseen ryhmän ilmapiiristä. Lisäksi tutkin, millaisia 

vaikutuksia interventiolla on opiskelijoiden kokemuksiin ryhmänsä ilmapiiristä. Tarkastelun 

kohteena ovat myös opiskelijoiden kokemukset interventiosta.  

Tutkittavassa lukion ensimmäisen vuosikurssin ryhmässä oli ennen opiskelijoiden esittämää 

huolta havaittu haasteita siinä, miten opiskelijat ovat tulleet tutuiksi toistensa kanssa sekä siinä, 

miten ryhmässä kohdellaan muita opiskelijoita. Ryhmän emotionaalinen ja psykososiaalinen 

tila sekä ryhmän jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet vaikuttavat ryhmän ilmapiiriin (Thebald 

McClendeon & Burlingame 2010, s. 165–166.)  

Hyvät sosiaaliset taidot mahdollistavat yhteisöihin ja yhteiskuntaan liittymisen ja mielekkään 

elämän niiden jäsenenä (Maunu, 2018). Sosiaaliset taidot ovat myös työelämätaitoja, joiden 

merkitys todennäköisesti vain korostuu tulevaisuudessa (OECD, 2021, s. 3). Lukiokoulutuksen 

yhtenä tehtävänä on yleissivistyksen kautta mahdollistaa kyky yhteisölliseen toimintaan ja 

yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa valmiuksia työelämässä toimimiseen (Opetushallitus, 

2019, s. 16). Nuoret itse kokevat sosiaalisten taitojen olevan tärkeimpiä elämässä tarvittavia 

taitoja, joita he kuitenkin arvioivat oppivansa pääasiassa koulutuksen ulkopuolella (Myllyniemi 

& Kiilakoski, 2018, s. 74). Sosiaaliseen kasvuun tarvitaan sekä vuorovaikutusta oman 

ikäryhmän kanssa että aikuisten antamaa tukea (Hartup, 2009, s. 3). Koulu onkin ympäristö, 

jossa sosiaalisia taitoja opitaan ja jossa opettajan on mahdollista tukea näiden taitojen 

kehittymistä. Sosiaalisten taitojen tärkeydestä ollaan yhtä mieltä, mutta se, miten niitä opetetaan 

ja miten nuorten sosiaalista kasvua tuetaan toisen asteen koulutuksessa, on tarpeen selvittää 

tarkemmin (Maunu, 2018).  
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Lukioiden opiskelija-aines on muuttunut viime vuosina yhä heterogeenisemmäksi ja oppimisen 

haasteiden lisäksi lukio-opiskelijoilla on yhä enemmän mielenterveyteen ja jaksamiseen 

liittyviä ongelmia (Sinkkonen, Kyttälä, Kiiskinen & Jäntti 2016), jotka voivat vaikeuttaa 

opintoihin ja ryhmään sitoutumista. Parhaimmillaan ryhmän tarjoama sosiaalinen tuki voi 

kuitenkin auttaa opiskelijaa selviytymään opinnoista haasteista huolimatta (Hickey ym., 2019, 

s. 117). Tuen tarpeiden lisääntymisen myötä erityisopetus on säädetty pakolliseksi osaksi 

kaikkien Suomen lukioiden toimintaa vuodesta 2021 alkaen   (Lukiolaki 714/2018). 

Erityisopettaja ja muu opetushenkilöstö toteuttavat yhteistyössä oppimisen tukea, jonka 

tarkoituksena on kokonaisvaltaisesti tukea opiskelijan hyvinvointia, jaksamista ja kykyä 

suoriutua lukio-opinnoista oppimisen tai opiskelun haasteista huolimatta (Opetushallitus, 2019, 

s. 30).  
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2 Teoreettiset lähtökohdat 

 

2.1 Sosiaalisen kasvun tukeminen lukion kasvatustehtävänä 

2.1.1 Sosiaaliset taidot yhteiskunta- ja työelämätaitoina 

Kyky ja mahdollisuus liittyä yhteisöihin ja yhteiskuntaan on hyvin merkityksellinen yksilön 

hyvinvoinnille. Sosiaaliset taidot mahdollistavat mielekkään elämän yhteiskunnassa ja 

yhteisöissä. (Maunu, 2018.) Sosiaalisten taitojen avulla ihminen tulee toimeen muiden ihmisten 

kanssa. Keskeisiä sosiaalisia taitoja ovat esimerkiksi toisiin tutustuminen, toisten pyytäminen 

mukaan toimintaan, keskustelun aloittaminen ja keskusteluun osallistuminen sekä kyky hillitä 

itseään ja kyky keskittyä. (Caldarella & Merrell, 1997.) Nykyajassa tärkeänä sosiaalisena 

taitona pidetään esimerkiksi kykyä luoda nopeasti kontakti erilaisiin ihmisiin (Keltikangas-

Järvinen, 2010, s. 18–20). 

Sosiaalisia taitoja pidetään kasvatuksen ja kokemuksen kautta opittavina kykyinä (Salmivalli, 

2005, s. 79). Sosiaalisten taitojen kehittäminen on erityisen tärkeää vaiheessa, jossa nuori alkaa 

siirtyä kohti aikuisuutta ja tarvitsee kykyä liittyä itsenäisesti uusiin yhteisöihin (Maunu, 2018). 

Lukion opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu lukiokoulutuksen tehtäväksi 

yleissivistyksen kautta mahdollistaa osallisuus yhteisölliseen toimintaan ja yhteiskunnan 

jäsenyyteen (Opetushallitus, 2019, s. 16). Lukion opetussuunnitelman uudistamisen yhtenä 

tavoitteena onkin korostaa yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen oppimista osana laaja-alaista 

osaamista (Opetushallitus, 2019). Myös nuoret itse tunnistavat sosiaalisten taitojen tärkeyden: 

Nuorisobarometrin (2017) mukaan nuoret itse kokevat sosiaalisten taitojen olevan yksi 

tärkeimpiä elämässä tarvittavia taitoja. Nuoret kuitenkin kokevat oppivansa sosiaalisia taitoja 

eniten formaalin koulutuksen ulkopuolella (Myllyniemi & Kiilakoski, 2018, s. 74). 

Lukion uuden opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu lukion tehtävä myös työelämässä 

tarvittavien valmiuksien kehittäjänä (Opetushallitus, 2019, s. 16). Työelämässä sosiaaliset 

taidot ovat hyvin tärkeitä ja niiden merkitys todennäköisesti vain korostuu tulevaisuudessa. 

Esimerkiksi amerikkalaisista työssäolevista 90 % piti sosiaalisia taitoja hyvin tai erittäin 

tärkeinä työssään (PEW research, 2016). Oppiminen edellyttää tulevaisuudessa vielä 

nykyistäkin enemmän sosiaalisia taitoja (Haapaniemi & Raina, 2015, s. 11). OECD:n 
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elinikäisen oppimisen raportissa (OECD, 2021, s. 3) todetaan, että formaalin opetuksen ja non-

formaalin oppimisen lisäksi myös sosiaalisissa suhteissa tapahtuva oppiminen on osa elinikäistä 

oppimista, joka mahdollistaa yksilön selviytymisen ja menestymisen muuttuvassa maailmassa 

ja työelämässä.  

Sosiaalisia taitoja opitaan erilaisissa yhteisöissä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. On 

virheellistä olettaa, että yhteisöihin kiinnittyminen tapahtuu aina ongelmitta ja oma-aloitteisesti. 

Lukiolaisbarometrissa (Opetuksen ja koulutuksen tutkimussäätiö, 2019, s. 4) lukio-

opiskelijoista 15 % ilmoitti, että heillä on selkeitä vaikeuksia kontaktin luomisessa 

opiskelutovereihin tai ihmisiin yleensä. Lukiokoulutuksen aloittaminen edellyttää sosiaalista 

sopeutumista uudenlaiseen oppimisympäristöön. Tämä voi olla erityisen haasteellista 

opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia (Hakkarainen, Holopainen & Savolainen, 2015). 

Goldberg, Higgins, Raskind ja Herman (2003) toteuttivat oppimisvaikeuksiin liittyvän 

laadullisen pitkittäistutkimuksen, jossa oppimisvaikeuksia kokeneet aikuiset kuvasivat, että 

heillä oli ollut vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa eri konteksteissa, esimerkiksi vaikeutta 

tutustua toisiin ja muodostaa ystävyyssuhteita.  

Kasvatusinstituutioilla on vastuu aktiivisesti tukea ja kehittää toisiin ihmisiin ja yhteisöihin 

liittymisen valmiuksia. Sosiaalisten taitojen ja yhteisöllisyyden tärkeydestä ollaan hyvin 

yksimielisiä, mutta ei ole aivan selvää, miten oppilaitosten arjessa vuorovaikutuksen ja sen 

myötä syntyvän yhteisöllisyyden tukeminen käytännössä voisi tapahtua. (Maunu, 2018.) 

2.1.2 Sosiaalisen kasvun tukeminen toisella asteella 

Toisen asteen koulutuksessakaan merkityksellistä ei ole vain oppiminen ja opettaminen vaan 

myös kasvaminen ja kasvatus. Oppilaitos on formaali konteksti, jossa opitaan yhtä aikaa sekä 

akateemisia että sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja (Barry, Clark & Dowling, 2016; Hickey, 

Picciotto, Patel & Hunt, 2019, s.117). Nuoren elämä on kokonaisvaltaista, eikä nuori ole 

lukiossa vain oppimassa ainesisältöjä, vaan opiskelu täyttää monia muitakin nuoren tarpeita, 

esimerkiksi tarvetta vuorovaikutukseen ja yhdessäoloon muiden samanikäisten kanssa 

(Haapaniemi & Raina, 2014, s. 26). Nuorelle ryhmässä yhdessä samanikäisten kanssa 

toimiminen on kehityksen ja sosiaalisen kasvun kannalta yhtä lailla tärkeää ja välttämätöntä 

kuin aikuisen antama kasvatus (Hartup, 2009, s. 3; Salmivalli, 2005, s. 137). Haasteena 

kuitenkin on, että toiselle asteelle siirryttäessä opiskelu muuttuu suorituskeskeisemmäksi, eikä 

sosiaalisten tarpeiden täyttymiselle ja sosiaalisten taitojen harjoittelulle ole välttämättä 



7 
 

riittävästi aikaa. Usein myös opiskelijoiden ja opettajien väliset suhteet jäävät etäisemmiksi 

kuin nuoremmilla oppilailla, vaikka juuri vanhemmista irtautumisen vaiheessa tukeutuminen 

perheen ulkopuolisiin aikuisiin voi olla erityisen tärkeää (Wang & Eccles, 2012). Jos 

oppitunneilla opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on vähäistä, ikätovereiden kanssa 

sosiaalisten tilanteiden harjoittelu tapahtuu suurimmaksi osaksi oppituntien ulkopuolella ilman 

kasvattajan antamaa ohjausta ja tukea (Haapaniemi & Raina, 2014, s. 46).  

Kaikki nuoret hyötyvät aikuisen kasvattajan tuesta sosiaalisessa kasvussaan (Maunu, 2018). 

Opiskelijalla tai hänen perheessään esiintyvät mielenterveysongelmat, koettu väkivalta ja 

menetykset voivat kuitenkin erityisesti haastaa opiskeluun kiinnittymistä, kaverisuhteiden 

syntymistä ja opintoihin osallistumista. Oppilaitoksesta saatu emotionaalinen ja sosiaalinen tuki 

voi suojata näiden haasteiden vaikutuksilta. Lisäksi opiskeluun liittyvät asiat, esimerkiksi 

kiusaaminen, stressi ja oppimisvaikeudet voivat vaikuttaa heikentävästi opiskelijan 

hyvinvointiin ja lisätä näin sosiaalisen tuen tarvetta. (Hickey ym., 2019, s. 117.) Saarelaisen ja 

Pohjalaisen (2020) mukaan sosiaaliset suhteet ovat lukiolaisille tärkeä hyvinvoinnin tuki.  

Tarve ja kiinnostus sosiaalisen kasvun tukemiseen oppilaitoksissa on kasvanut ja kasvaa 

edelleen eriarvoistumisen, asenteiden polarisoitumisen, yhteisöllisyyden vähenemisen ja 

sosiaalisen pahoinvoinnin lisääntymisen myötä. Myös yksilökeskeinen kasvatusajattelu ja 

kiristyneet tehokkuusvaatimukset voivat vaarantaa koulutuksen kasvatus- ja sivistystehtävän 

toteutumisen. (Nivala & Ryynänen, 2019, s. 15–16.) Viime vuosina sosiaalisten taitojen ja 

yhteisöllisyyden tukemiseen on kiinnitetty enemmän huomiota myös yläkouluissa ja toisella 

asteella (Viitamies, 2021; Maunu, 2018). Opettajien ammattijärjestö onkin tavoitellut 

perusopetuksen yläluokille “oman ryhmän tunteja” sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen sekä 

ryhmässä toimiseen harjoitteluun (Viitamies, 2021).  

Sosiaalisten taitojen tukea voidaan sisällyttää oppilaitosten toimintaan esimerkiksi erilaisten 

interventioiden avulla. Interventio voi kohdistua havaittuun ongelmaan tai yleisesti positiivisen 

kehityksen tukemiseen (Taylor, Oberle, Durlak & Weissberg, 2017). Kasvatuksen ja opetuksen 

kontekstissa interventiolla tarkoitetaan pyrkimystä vaikuttaa oppilaan kehitykseen hyödyntäen 

ennalta valittua menetelmää. Intervention pohjana on teoreettinen tieto siitä kehityksen osa-

alueesta, johon vaikutuksen ajatellaan kohdistuvan. Intervention toteuttamiseen liitetään 

yleensä tilanteen alku- ja loppukartoitus sen selvittämiseksi, onko menetelmällä ollut toivottuja 

tai ei-toivottuja vaikutuksia ja ovatko saadut vaikutukset olleet pysyviä. (Hautamäki, 2015, s. 

124.) Taylor, Oberle, Durlak & Weissberg (2017) selvittivät meta-analyysissään nuorten 



8 
 

positiivisen kehityksen tukemiseen tähtäävien, sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä 

tukevien intervention pitkäaikaisia vaikutuksia. Tutkijat totesivat interventioiden hyödyttävän 

kaikenlaisia opiskelijoita. Interventioilla oli pitkäkestoisia, myönteisiä vaikutuksia nuorten 

vuorovaikutustaitoihin, ihmissuhteiden laatuun ja opintoihin sitoutumiseen.  

 

2.2 Ryhmä osana hyvinvointia ja turvallista oppimisympäristöä 

2.2.1 Ryhmä ja ryhmän merkitys 

Sosiaalisuuden toteuttaminen mahdollistuu organisoituneissa, pysyvissä verkostoissa eli 

ryhmissä (Hartup, 2009, s. 8). Stangor (2016, s. 3) toteaa ryhmien olevan ihmisen olemassaolon 

perusta, ihminen ei olisi ihminen ilman yhteyttä toisiin. Suuri osa ihmisen elämästä vietetään 

erilaisten ryhmien jäsenenä (Pennington, 2005, s. 7). Ryhmän jäsenyydellä on yksilölle monia 

hyötyjä: sosiaalinen vuorovaikutus ja merkitykselliset ihmissuhteet tukevat mielenterveyttä ja 

itsetuntoa, antavat sosiaalista tukea ja auttavat saavuttamaan tavoitteita (Stangor, 2014, luku 1; 

Pennington, 2005, s. 15). Toisaalta esimerkiksi oman vertaisryhmän ulkopuolelle jääminen voi 

vaikuttaa haitallisesti yksilön minäkuvaan ja käsitykseen itsestä sosiaalisena toimijana 

(Salmivalli, 2005, s. 33, 137). 

Ryhmä-käsitteellä voidaan kuvata hyvinkin erilaisia ihmisjoukkoja (Helkama ym. 2020, s. 266; 

Pennington, 2005, s. 8). Sosiaalipsykologisesta näkökulmasta joukko ihmisiä on ryhmä, kun 

jäsenten välillä on vuorovaikutusta, joka on seurausta ryhmän jäsenten yhteisestä tavoitteesta 

tai toiminnan tarkoituksesta (Saastamoinen, 2007, s. 69, Pennington, 2005, s. 8–9, Kopakkala, 

2011, s. 36).  

Ryhmän kehityksen kuvaamisessa yleiseen käyttöön on vakiintunut Tuckmanin (1965) 

esittelemä viisivaiheinen malli, johon liittyvää tieteellistä tutkimusta on Kopakkalan (2011, s. 

49) mukaan tehty kuitenkin  vain vähän. Pennington (2005, s. 72–74) kuvaa Tuckmanin mallin 

mukaisen muodostumisvaiheen (forming) sisältävän ryhmän jäsenten tutustumista toisiinsa 

siten, että he tulevat tietoiseksi toistensa taustoista. Ryhmän johtajan tehtävänä on luoda 

ryhmälle rakenne, perussäännöt ja ohjata ryhmä sen tehtävää kohti. Onnistuneen 

muodostumisvaiheen myötä ryhmälle syntyy selkeä identiteetti. Kuohuntavaiheessa (storming) 

ryhmässä käsitellään ristiriitoja, joiden takana on jäsenten ja ryhmän tavoitteiden välisiä 
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jännitteitä. Ryhmä tiivistyy uudelleen, kun se hyväksyy yhteiset toimintasäännöt (norming), 

minkä myötä ryhmän kiinteys lisääntyy ja identiteetti vahvistuu. Suoritusvaiheessa 

(performing) yhteistyötä voidaan tehdä onnistuneesti. Päätösvaiheessa (adjourning) ryhmä 

luopuu tehtävästään, mutta voi edelleen jatkaa yhdessäoloa epävirallisena ryhmänä.  

Ryhmän rakenteen muodostavat ryhmän normit, eli viralliset tai epäviralliset säännöt sekä 

roolit, joita ryhmän jäsenet ottavat joko nimitettyinä tai luonnostaan esimerkiksi 

persoonallisuutensa perusteella (Pennington, 2005, s. 94). Tärkeä osa ryhmän rakennetta on sen 

kiinteys eli koheesio. Koheesiolla tarkoitetaan myönteistä emotionaalista sidettä suhteessa 

ryhmään ja toisiin ryhmän jäseniin. Ryhmän jäsenten samanlaisuus, jäsenten välinen 

vuorovaikutus ja dynamiikka vaikuttavat kaikki siihen, millaiseksi ryhmän koheesio 

muodostuu. Ryhmässä, jossa on hyvä koheesio, jäsenet pitävät toisistaan, tuntevat kuuluvansa 

ryhmään ja kokevat ryhmän olevan itselleen tärkeä. (Stangor, 2014, luku 3.) Hyvä koheesio 

mahdollistaa myös sen, että ryhmän jäsen tulee hyväksytyksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on 

(Thebald McClendeon & Burlingame 2010, s. 165–166).  

Kokemuksen kouluyhteisöön ja sen ryhmiin kuulumisesta on havaittu vaikuttavan myönteisesti 

esimerkiksi koulutuksen läpäisemiseen ja opintomenestykseen (Myllyniemi & Kiilakoski, 

2018, s. 42). Saarelainen ja Pohjalainen (2020) havaitsivat pro gradu -tutkielmissaan, että 

lukiolaiset pitivät hyvinvointinsa kannalta tärkeänä omaan lukioonsa ja opetusryhmäänsä 

kuulumista. Kouluterveyskyselyssä (THL, 2019) selvitettiin lukion ensimmäisen ja toisen 

vuosikurssin opiskelijoiden kokemusta omaan luokkayhteisöönsä kuulumisesta. Kyselyn 

tulokset osoittivat, että 57 % opiskelijoista koki olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä ja 

kolmasosa koki olevansa jossain määrin tärkeä. Kuitenkin 13 % vastaajista koki, ettei ole 

lainkaan tärkeä osa luokkayhteisöä. Luokkayhteisöön kuulumisen tunteen ja oman jäsenyyden 

merkityksellisyyden kokemuksen puuttuminen voi vaikuttaa kielteisesti opinnoista 

suoriutumiseen ja opiskelijan hyvinvointiin (Myllyniemi & Kiilakoski, 2018, s. 42; Saarelainen 

& Pohjalainen, 2020). Opiskeluun liittyvät ryhmät viettävät aikaa yhdessä usein enemmän kuin 

esimerkiksi harrastuksiin liittyvät ryhmät ja jopa enemmän kuin perheet. (Paju, 2016, s.40–43). 

Opiskeluun liittyvien ryhmien toimivuus onkin siis erityisen merkityksellistä.  

Kallaksen, Nikkolan ja Räihän (2013, s. 32) mukaan suomalaisilla opettajilla ei ole riittävästi 

psykologiaan ja sosiaalitieteisiin pohjautuvaa tietoa ryhmäilmiöistä. Tietoa niistä tarvitaan, 

jotta opettaja voi rakentaa toimivia ryhmiä ja tukea niiden kehitystä. (Haapaniemi & Raina, 

2014, s. 23). Opetusryhmiin liittyen puhutaan usein ryhmänhallinnasta tai työrauhan 
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ylläpidosta, ei niinkään ryhmän toiminnan ohjaamisesta ja kehittämisestä (Haapaniemi & 

Raina, 2014, s. 112). Kallaksen, Nikkolan ja Räihän (2013, s. 32) mukaan opetusryhmän 

toimivuuden merkitystä ja mahdollisuuksia oppimisympäristönä ei ole hyödynnetty tarpeeksi. 

Pienryhmätoiminnan kehittämistä tutkinut McHenry (2018, 140) arvelee, että 

pienryhmätoiminta voisi ajattelun kehittymisen lisäksi lisätä ryhmän jäsenten välillä olevaa 

luottamusta, vuorovaikutusta ja ryhmän kehittymistä. Pienryhmiä hyödynnetään opetuksessa, 

mutta niissä olisi huomioitava mahdollisuus ryhmän kehityksen prosessiin, eli ryhmien tulisi 

saada toimia riittävän pitkäkestoisesti. Lyhytkestoisissa ryhmissä korostuu opettajan tietoisuus 

esimerkiksi ryhmään liittyvistä rooleista ja kyky tukea ryhmien toiminnan käynnistymistä ja 

etenemistä (Haapaniemi & Raina, 2014, s. 126.) 

Ryhmäyttäminen ja ryhmän toiminnan kehittäminen pitkäjänteisesti oli Maunun (2018) 

tapaustutkimuksen mukaan merkityksellistä ryhmässä syntyvän sosiaalisen luottamuksen ja 

myönteisten vuorovaikutussuhteiden kannalta. Opetushallitus (2021) ohjeistaa toteuttamaan 

ryhmäyttämistä lukioissa ensimmäisenä opiskeluvuotena ja myöhemminkin osana 

hyvinvoinnin tukea. Saarelaisen ja Pohjalaisen (2020) tutkimuksissa oman kotiryhmän 

mahdollinen puuttuminen luokattomassa lukiossa koettiin haasteena esimerkiksi siksi, että 

tärkeiden sosiaalisten suhteiden luominen jäi opiskelijan omalle vastuulle. Ryhmän ja sen 

tuoman sosiaalisen tuen merkityksen vuoksi yleinen tuki esimerkiksi ryhmäytymiseen 

hyödyttää jokaista opiskelijaa (Saarelainen & Pohjalainen, 2020).  

2.2.2 Ryhmän ilmapiiri  

Ryhmän ilmapiiri on jotain, mitä voi tuntea ja kokea, mutta mitä on vaikea eritellä tai määritellä. 

Edes tutkijoiden keskuudessa ei ole muodostunut selkeää, kattavaa ja yksimielistä määritelmää 

siitä, mitä ilmapiiri on ja mistä tekijöistä se koostuu. Ilmapiirin voidaan käsittää liittyvän 

esimerkiksi ryhmän emotionaaliseen tai psykososiaaliseen tilaan, ryhmän jäsenten välisiin 

vuorovaikutussuhteisiin ja dynamiikkaan sekä ryhmän sisällä vaikuttavien erisuuntaisten 

voimien, esimerkiksi osallistumisen ja vetäytymisen tai läheisyyden ja etäisyyden välisiin 

jännitteisiin. (Thebald McClendeon & Burlingame 2010, s. 165–166.) 

Haastetta ilmapiirin määrittelyyn tuo myös se, että siihen kietoutuu muita ryhmään liittyviä 

ilmiöitä, esimerkiksi ryhmän koheesio. Koheesio ja ilmapiiri kuuluvat tiivisti yhteen ja 

vaikuttavat toinen toisiinsa. Ilmapiiriin kietoutuvat myös ryhmän kehittyminen, normit ja 

ryhmän kulttuuri. (Thebald McClendeon & Burlingame 2010, s. 165–166.) Ryhmän toiminnan 
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ja ilmapiirin voidaan ajatella olevan enemmän riippuvainen siitä, millaiseksi se on rakentunut 

kuin siitä, millaisia persoonia ryhmään kuuluu (Gantt & Agazarian, 2018, s. 2). Haapaniemen 

ja Rainan (2014, s. 112) mukaan opettajat tunnistavat usein erot opetusryhmien ilmapiireissä, 

mutta ilmiötä ei käsitetä sellaiseksi, johon opettaja voisi vaikuttaa, sillä eroja ilmapiirissä 

selitetään oppilasaineksella. Toisaalta sekä opettajien että ryhmän jäsenten tulkinnat yhden 

ryhmän ilmapiiristä voivat olla hyvin erilaiset, kuten Paju (2011, s. 41) totesi etnografisessa 

tutkimuksessaan.  

Sosiologisesta tutkimuksesta lähtöisin olevien sosiometristen menetelmien avulla voidaan 

tarkastella ihmisten välisiä suhteita ja vuorovaikutusta, esimerkiksi sitä, kenen kanssa yksilö 

haluaa olla tekemisissä ja kenen kanssa ei. Ryhmää tarkastellessa tiedoista voidaan koota kuvio, 

sosiogrammi, jolla voidaan tehdä näkyväksi ryhmän jäsenten välisiä suhteita ja jännitteitä sekä 

ryhmän yleistä koheesiota. (Hartup, 2009, s.13–14, Stangor, 2014.) Sosiogrammia voidaan 

hyödyntää esimerkiksi ryhmän toiminnan kehittämiseen, koska se tuo näkyväksi asioita, joita 

ei ehkä muuten huomattaisi tai ajateltaisi tarkemmin (Kopakkala, 2011, s. 125). Sosiometrisia 

menetelmiä käytetään tutkimuksissa harvoin ainoana aineistona, vaan niiden roolina on 

helpottaa muun aineiston hahmottamista, ymmärtämistä ja kuvaamista (Ropo, 2015, s. 81).  

Julin ja Rumpu (2017, s. 49) kartoittivat Opetushallituksen tilaamassa ja Kansallisen 

koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa selvityksessä lukioiden toisen vuosikurssin 

opiskelijoiden tyytyväisyyttä keskinäisiin suhteisiinsa. Suurin osa (75,8 %) lukion toisen 

vuosikurssin opiskelijoista koki opiskelijoiden tulevan toimeen keskenään melko hyvin tai 

erittäin hyvin. Opiskelijoista 4,6 % koki opiskelijoiden tulevan toimeen huonosti ja loput (19,6 

%) opiskelijoista koki opiskelijoiden tulevan toimeen keskenään tyydyttävästi.  

Kouluterveyskyselyssä lukiolaisilta kysyttiin kokemusta siitä, onko heidän ryhmässään 

sellainen ilmapiiri, jossa omia mielipiteitä uskaltaa ilmaista vapaasti. Suurin osa lukiolaisista 

(85,7 %) koki pystyvänsä ilmaisemaan omia mielipiteitään vapaasti. Kuitenkin 14,3 % 

opiskelijoista ei kokenut ryhmänsä ilmapiirin mahdollistavan omien mielipiteiden vapaata 

ilmaisua. Mielipiteiden vapaata ilmaisua tukeva ilmapiiri rakentuu muun muassa ryhmän 

koheesion avulla: emotionaalisesti yhteen sitoutuneessa ryhmässä jäsenet tulevat hyväksytyiksi 

ja arvostetuiksi (Thebald McClendeon & Burlingame 2010, s. 165–166). Mielipiteiden 

ilmaisulle avointa ilmapiiriä mahdollistaa myös ryhmän jäsenten välinen tasavertainen 

vuorovaikutus (Maunu, 2018).  
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Maunu (2018) tutki ammatillisen koulutuksen ensimmäisen vuosikurssin ryhmissä esiintyvää 

sosiaalista luottamusta, joka syntyy ryhmän jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa ja joka 

kiinnittää yksilöä ryhmään tai puuttuessaan irtauttaa yksilöitä ryhmästä. Tutkimus toteutui 

osana hanketta, jossa kehitettiin keinoja edistää opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja 

osallisuutta ammatillisissa oppilaitoksissa. Maunun mukaan sosiaalisen luottamuksen 

syntyminen tai puuttuminen ja ryhmän vuorovaikutuksen tasavertaisuus tai epätasaisuus  eivät 

selittyneet ryhmän jäsenten yksilöllisillä ominaisuuksilla, vaan sillä, miten hyvin ryhmän 

jäsenet ovat tutustuneet toisiinsa ja oppineet toimimaan toistensa kanssa. Pitkään jatkunut, tiivis 

ryhmäyttäminen näkyi tasavertaisena ja innostavana vuorovaikutuksena keskustelutilanteessa 

sekä yhteisen huumorin mahdollistavana ilmapiirinä. Tällaisessa vuorovaikutuksessa ryhmä 

ruokkii jäsentensä välistä yhteistyötä ja osallistumista ja tuottaa myönteistä kokemuksia kaikille 

ryhmän jäsenille.  

Suunnitelmallinen ja pitkään jatkunut ryhmäyttäminen oli mahdollistunut oppilaitoksessa 

käynnissä olleen hankkeen myötä ja vaati tavanomaisista poikkeavia resursseja, esimerkiksi 

joka-aamuista ryhmänohjaajan ohjaamaa aamiastuokiota. (Maunu, 2018.) Kuitenkin Yeager ja 

Walton (2011) totesivat, että lyhyilläkin sosiaalipsykologisilla interventioilla voidaan saada 

aikaan mitattavia, pitkäkestoisia muutoksia yksilön opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä 

asenteissa ja uskomuksissa, esimerkiksi siinä, tunteeko opiskelija kuuluvansa 

opiskeluyhteisöönsä ja tulevansa siellä arvostetuksi.  

Wurster, Kivlighan ja Foley-Nipcon (2020) havaitsivat tutkimuksessaan, että 

yhteenkuuluvuuden ja toiveikkuuden tunteet yksilön ja ryhmän tasolla vaikuttivat myönteisesti 

opiskelijan minäpystyvyyteen opinnoissaan heikosti suoriutuvilla korkakouluopiskelijoilla. 

Tutkijat totesivat, että yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäävät aktiviteetit, esimerkiksi yhteinen 

kuulumisten vaihto, pienryhmäkeskustelut ja ryhmän koheesiota kehittävät harjoitukset, voivat 

vaikuttaa myönteisesti etenkin heikommin suoriutuvien yksilöiden opiskeluun ja sosiaalisiin 

taitoihin. Erityisen tärkeää yhteyden rakentaminen oli tutkijoiden mukaan niiden opiskelijoiden 

kohdalla, joiden toiveikkuus ja yhteenkuuluvuuden tunne erosi ryhmän yleisestä kokemuksesta, 

eli jotka olivat siis ryhmässään ulkopuolisia. Etenkin suurissa, yli kahdenkymmenen opiskelijan 

ryhmissä ryhmän toimivuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä suuressa ryhmässä 

kiinteys ja tyytyväisyys ovat vaarassa vähentyä ja turvattomuus ja osallistumattomuus 

lisääntyvät (Haapaniemi & Raina, 2014, s. 114, Pennington, 2005, 80–81). 
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2.2.3 Oppimisympäristön sosiaalinen ja emotionaalinen turvallisuus 

Oppiminen edellyttää tunnetta siitä, että on turvassa (Haapaniemi & Raina, 2014, s.78). 

Opiskelijoiden oikeudesta olla suojassa kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta säädetään 

lukiolaissa (Lukiolaki 714/2018 § 40). Oppimisympäristön turvallisuuden varmistaminen on 

koulutuksen järjestäjän vastuulla. Väkivaltaan, kiusaamiseen ja häirintään liittyviä haasteita 

esiintyy lukioissa melko vähän. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen selvityksessä 

(Julin & Rumpu, 2019) lukio-opiskelijoista 4 % ilmoitti tulleensa oman ryhmänsä jäsenen 

kiusaamaksi.  

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä (THL, 2019) lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin 

opiskelijoista suurin osa (92 %) ei ollut kokenut lainkaan kiusaamista. Opiskelijoista 7,2  % oli 

kokenut kiusaamista harvemmin, mutta kerran viikossa tai useammin kiusaamista oli kokenut 

melkein prosentti vastanneista – siis yksi sadasta. Yleisimmät kiusaamiset muodot ovat 

kouluterveyskyselyn mukaan nimittely, kiusoittelu ja naurunalaiseksi tekeminen sekä 

huomiotta jättäminen ja kaveriporukan ulkopuolelle sulkeminen. Fyysistä väkivaltaa lukioissa 

esiintyy kouluterveyskyselyn mukaan harvoin (THL, 2019.) 

Väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä suojassa olemisen lisäksi turvallinen 

oppimisympäristö käsittää myös hienovaraisempia sosiaaliseen ja emotionaaliseen 

turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Esimerkiksi kokemukset osallisena olemisesta, ryhmään 

kuulumisesta, ryhmässä hyväksytyksi ja arvostetuksi tulemisesta sekä tuen saamisesta ovat osa 

turvallista oppimisympäristöä. (Haapaniemi & Raina, 2014, s. 107.) Yksi oppimisympäristön 

emotionaalista ja sosiaalista turvallisuutta kuvaava tekijä on viihtyvyys. Oppitunneilla 

viihtyminen, pedagoginen viihtyminen, merkitsee sitä, että oppimisympäristö on tarpeeksi 

turvallinen, jotta oppimista tukeva uteliaisuus ja vuorovaikutus voivat tulla esille (Haapaniemi 

& Raina, 2014, s. 14). Kouluterveyskyselyn (THL, 2019) mukaan suurin osa (86,3 %) lukio-

opiskelijoista koki ryhmänsä opiskelijoiden viihtyvän hyvin yhdessä.  

Suuressa, yli 20 opiskelijan ryhmässä opiskelu voi aiheuttaa pelkoa yksin jäämisestä tai 

huonoon sosiaaliseen asemaan joutumisesta ja haastaa näin turvallisuuden tunnetta 

(Haapaniemi & Raina, 2014, s. 14). Suurien ryhmien osalta haasteena on myös se, että ryhmä 

hajoaa herkästi alaryhmiksi (Pennongton, 2005). Tarve oman sosiaalisen aseman 

varmistamiseen voi olla yksi tekijä esimerkiksi työrauhaa rikkovan käytöksen takana 

(Haapaniemi & Raina, 2014, s. 13; Paju, 2016, s. 36). Toisaalta myös luokan hyvä ilmapiiri ja 
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aktiivinen vuorovaikutus voivat näyttäytyä oppitunneilla työrauhaa rikkovana, jos työrauhan 

oletuksena on hiljaa kuunteleva ryhmä (Paju, 2011, s. 41).  

Holopainen ja kumppanit (2009, s. 9–11) kuvaavat työrauhan käsitettä subjektiiviseksi ja 

muuttuvaksi: eri yksilöillä, eri oppiaineissa ja eri työskentelytapoja käytettäessä työrauhalla on 

omanlaisensa piirteet ja merkitys. Yhteistä on kuitenkin, että oppituntien työrauha koetaan 

tärkeäksi. Työrauha mahdollistaa keskittymisen ja oppimisen ja sen myötä motivoi yksilöä 

jatkamaan opiskelua. Työrauhalla on vaikutusta myös hyvinvointiin ja oppimistuloksiin. 

Työrauhaa häiritsevät tekijät voivat olla ulkoisia, mutta niiden taustalla tai lisänä voi olla 

oppilaan sisäisiä tekijöitä, esimerkiksi ahdistuneisuutta.   

Kouluterveyskyselyssä (THL, 2019) 91,4 % lukiolaisista koki ryhmänsä työrauhan olevan 

hyvä. Julin ja Rumpu (2017, 49) kartoittivat yläkoulujen ja lukioiden työrauhan ja turvallisen 

oppimisympäristön tilaa. Lukion toisen vuosikurssin opiskelijoista 11,3 % koki voivansa 

keskittyä oppitunneilla erittäin hyvin. Opiskelijoista 93,1 % koki voivansa keskittyä 

oppitunneilla vähintään tyydyttävästi. Kuitenkin 6,9 % koki voivansa keskittyä melko huonosti 

tai erittäin huonosti.  

Tutkittaessa yliopisto-opiskelijoiden poissaolojen vaikutusta ryhmän opiskelijoiden 

opintomenestykseen havaittiin, että tiiviin osallistumisen mahdollinen hyöty koko ryhmän 

motivaatiolle kadotettiin, jos heikosti motivoituneet opiskelijat olivat paikalla läsnäolopakon 

myötä, eikä ryhmän toimivuuteen ja työrauhaan kiinnitetty huomiota (Chen & Lin, 2015). 

Työrauhan ja ryhmän toimivuuden varmistaminen ovat siis osa oppimisen ja opiskelun tukea, 

josta hyötyvät kaikki ryhmän opiskelijat. 

2.3 Opiskelun ja oppimisen tuki lukiossa 

2.3.1 Tuen tarve ja muodot 

Lukioiden opiskelija-aines on muuttunut viime vuosina heterogeenisemmäksi, mikä on lisännyt 

tarvetta oppimisen ja opiskelun tuelle (Sinkkonen, Kyttälä, Kiiskinen & Jäntti, 2016). Myös 

1.8.2021 voimaan tullut oppivelvollisuuden pidentäminen voi tuoda lukioihin aiempaa 

enemmän opiskelijoita, joiden oppimisvalmiudet ja opiskelutaidot ovat riittämättömät. 

Oppivelvollisuuden pidentäminen johtanee myös siihen, että lukion keskeyttäminen vähenee, 

joten opiskelun aloittaneet tarvitsevat riittävän tuen opintoihin kiinnittymiseen ja opintojen 
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etenemiseen (Valtioneuvosto, 2021). Oman haasteensa lukio-opintojen menestyksekkääseen 

suorittamiseen tuo ylioppilastutkinnon merkityksen korostuminen korkeakouluvalinnoissa.  

Oppimisvaikeuksiin liittyvien ongelmien lisäksi lukiolaisten oppimista haastavat yhä enemmän 

mielenterveyteen, jaksamiseen ja elämäntilanteiseen liittyvät vaikeudet (Sinkkonen, Kyttälä, 

Kiiskinen & Jäntti, 2016). Erilaisia mielenterveysongelmia on jopa neljäsosalla nuorista (THL, 

2021). Osin oppimisvaikeudet ja mielenterveyden haasteet myös päällekkäistyvät (Korkeamäki 

& Nukari, 2014, s. 24). Viimeisimmässä kouluterveyskyselyssä (THL, 2019) lukio-

opiskelijoista 39 % oli ollut huolissaan mielialastaan viimeisen vuoden aikana. 

Ahdistuneisuutta kertoi kokeneensa reilu kymmenesosa opiskelijoista ja yli kaksi viikkoa 

kestänyttä masentuneisuutta lähes viidesosa opiskelijoista. Koulu-uupumusta oli kokenut 15,5 

% vastanneista, mikä on hieman enemmän kuin vuoden 2017 kouluterveyskyselyn 

vastauksissa. Myös oppimiseen liittyviä haasteita kouluterveyskyselyssä raportoitiin paljon. 

Melko tai erittäin paljon vaikeuksia oppimistaidoissa oli kokenut 43,7 %  opiskelijoista. Noin 

viidesosalla oli vaikeuksia lukemista tai kirjoittamista vaativissa tehtävissä, matematiikassa 

vaikeuksia oli kokenut kolmasosa opiskelijoista.  

Myös opiskeluun osallistumisessa lukiolaisilla on haasteita. Poissaolot voivat kertoa 

esimerkiksi motivaatioon, jaksamiseen tai elämäntilanteeseen liittyvistä vaikeuksista. 

Kouluterveyskyselyn (THL, 2019) mukaan luvattomia poissaoloja oli lähes puolella (46,8 %) 

lukiolaisista. Useimmiten luvattomia poissaoloja oli vain muutamia kertoja vuodessa (29, 3 %). 

Kuukausittain luvattomia poissaoloja oli kuitenkin noin kymmenesosalla (12,9 %).  

Hakkarainen, Holopainen ja Savolainen (2015) selvittivät tutkimuksessaan syitä 

lukiokoulutuksen keskeyttämiselle. Oppimisvaikeudet olivat riski keskeyttämiselle, eikä 

oppimiseen kohdistuvalla tuella voitu riskiä kokonaan poistaa. Lukio-opinnoista 

suoriutumiseen tarvitaan siis laajempaa hyvinvointiin, opiskelukykyyn, motivaatioon ja 

opintoihin sitoutumiseen kohdistuvaa tukea. Saarelainen ja Pohjalainen (2020) toteavatkin, että 

tuen tarve lukiossa on niin laajaa, että sen toteuttamiseen tarvitaan jokaista lukion opettajaa. 

Tuen tarkoituksena on oppimisen vaikeuksissa auttamisen lisäksi tukea kaikkien opiskelijoiden 

hyvinvointia, jaksamista ja kykyä suoriutua opinnoista laajasti kaiken opetuksen parissa 

(Opetushallitus, 2019, s. 30). Niemi ja Laaksonen (2020) totesivat etnografisessa 

tutkimuksessaan kuitenkin, että tuki toteutuu edelleen paljolti muusta opetuksesta irrallisena, 

vaikka lukiolaki ohjaakin toteuttamaan oppimisen tukea lukioissa opetushenkilöstön 

yhteistyönä (Lukiolaki 714/2018 §28).  



16 
 

 

2.3.2 Erityisopetus lukiossa 

Elokuussa 2019 voimaan tullut uusi lukiolaki ohjaa erityisopetuksen järjestämiseen kaikissa 

lukioissa vuodesta 2021 alkaen. (Lukiolaki 714/2018). Jo ennen uutta lainsäädäntöä 

erityisopetusta on järjestetty suurimmassa osassa Suomen lukioita, mutta päätäntävalta 

erityisopetuksen järjestämisestä on ollut kunnilla (OAJ, 2019). Lukion erityisopetuksen 

tavoitteena on opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja esteettömän oppimisen mahdollistaminen, 

oppimisen vaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen tuki. Erityisopettajan tehtävänä on myös 

tukea lukio-opintojen suorittamista, opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista yhteistyössä 

muiden opettajien kanssa (Opetushallitus, 2019).  

Lukioissa tapahtuvaa erityisopetusta on tutkittu varsin vähän. Sinkkonen ja kumppanit (2016) 

selvittivät tutkimuksessaan lukion erityisopettajien työnkuvaa ja totesivat lukitestien tekemisen 

ja moniammatillisen, konsultatiivisen yhteistyön vievän paljon erityisopettajien työaikaa, 

joskus jopa niin, ettei varsinaiselle opetustyölle jäänyt juurikaan tilaa. Myös Ikonen (2020) 

totesi pro gradu -tutkielmassaan, että lukion erityisopettajat kokivat lukivaikeuksien 

kartoitukseen ja tukemiseen sekä lukilausuntojen laatimiseen liittyvän työn työllistävän heitä 

kaikkein eniten. Opettajat kokivat työnkuvansa epäselväksi, eikä varsinaiseen opiskelijoiden 

tukemiseen koettu olevan riittävästi resursseja. Myös Niemi ja Laaksonen (2020) totesivat 

kartoitusten, testien ja lausuntojen laatimisen vievän ison osan lukion erityisopettajien ajasta. 

He toteavatkin, että toimivan tuen järjestämiseen tarvittaisiin uudenlaisia lähestymistapoja.  
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3 Tutkimuksen tavoite 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, vaikuttavatko oppimisen ja opiskelun haasteet, 

luvattomat poissaolot ja sukupuoli lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden 

kokemukseen ryhmänsä ilmapiiristä. Tutkin myös sitä, millaisena opiskelijat kokevat ryhmänsä 

ilmapiirin ja miten ryhmän ilmapiirin kehittämiseen tähtäävä interventio vaikuttaa 

opiskelijoiden ilmapiirikokemukseen. Lisäksi tarkastelen sitä, millaisena opiskelijat kokevat 

intervention. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

 

1. Vaikuttavatko oppimisen ja opiskelun haasteet, luvattomat poissaolot ja sukupuoli 

opiskelijoiden kokemukseen ryhmänsä ilmapiiristä? 

 

2. Millaisia kokemuksia opiskelijoilla on ryhmänsä ilmapiiristä  

a. ennen interventiota? 

b. intervention jälkeen? 

 

3. Millaisena opiskelijat kokevat intervention? 
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4 Tutkimuksen toteutus 

4.1 Kehittämistutkimus 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on tilanne, jossa lukion ensimmäisen vuosikurssin 

opiskelijaryhmässä oli havaittu ilmapiiriin ja työrauhaan liittyviä ongelmia. Osa oppilaista 

ilmaisi huolensa ryhmänohjaajana toimivalle opettajalle. Ryhmänohjaaja päätti toteuttaa 

ryhmälle kevätlukukauden viimeisen jakson aikana ryhmän ilmapiirin kehittämiseen pyrkivän 

intervention ryhmänohjaustuntien aikana ja ehdotti minulle opinnäytteen tekemistä aiheeseen 

liitten. 

Tutkimuksen lähtökohtaan sopivaksi lähestymistavaksi valikoitui Design-based reasearch, 

jonka kehittivät tutkijat Ann Brown ja Alan Collins 1990-luvun alkupuolella (Anderson & 

Shattuck, 2012; Barab & Squire, 2004; Collins, Joseph & Bielaczyc, 2009; Edelson, 2002). 

Suomenkielisessä kirjallisuudessa lähestymistavasta on käytetty nimeä kehittämistutkimus 

(esim. Kananen, 2013). Kehittämistutkimus syntyi opettajien ja kasvatustieteilijöiden tarpeesta 

pienentää tieteen ja käytännön välistä kuilua ja lisätä niiden välistä vuorovaikutusta (Brown, 

1992; Collins, Joseph & Bielaczyc, 2009). Tutkimukselle onkin tyypillistä yhteistyö 

esimerkiksi tutkijan ja opettajan välillä intervention toteuttamisessa (Anderson & Shattuck, 

2012; Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer & Schauble, 2003). Myös tässä tutkimuksessa 

hyödynnetään ryhmää ohjaavan aineenopettajan ja tutkimusta tekevän opiskelija-tutkijan 

yhteistyötä tutkimukseen sisältyvän intervention toteutuksessa ja aineistonkeruun 

suunnittelussa.  

Kehittämistutkimukselle leimallista on käytännön työstä heräävän aiheen ja luonnolliseen 

ympäristöön sijoittumisen lisäksi aina muutokseen pyrkivän intervention toimeenpano ja sen 

vaikutusten arviointi (Anderson & Shattuck, 2012, Barab & Squire, 2004; Cobb, Confrey, 

diSessa, Lehrer & Schauble, 2003). Myös tässä tutkimuksessa interventio ja ryhmän 

toiminnassa tapahtuvien muutosten arvioiminen on keskiössä. Kehittämistutkimus vastaa 

kasvatustieteessä olleeseen tarpeeseen tutkia ja kehittää opetusmenetelmiä ja toimintatapoja 

kontekstin vaikutuksen huomioivissa, mutta kuitenkin tutkijan kontrolloimissa asetelmissa 

(Barab, 2014, s. 151; Barab & Squire, 2004, Edelson, 2002). Kehittämistutkimuksessa pyritään 

käytännönläheisten, hyödynnettävien opetusmenetelmien tai toimintamallien muotoilemiseen 

(Barab & Squire, 2004), joskaan lopputuloksen ei kuitenkaan ole tarkoitus olla sellaisenaan 
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hyödynnettävä tuote, koska toiminnan kontekstilla on aina suuri merkitys sen toteutukseen ja 

vaikutuksiin (Barab, 2014, s. 161).  

Kehittämistutkimuksessa ei pyritä täydellisen toteutukseen ja laajasti yleistettäviin tuloksiin, 

vaan sen sijaan asetelmaa muokataan tai se muokkaantuu tutkimuksen kuluessa. Tutkimusta 

tehdessä tunnustetaan myös kontekstin ja sen sisältämien lukuisten, yhteenkietoutuneiden 

muuttujien vaikutus intervention toteutumiseen ja sen seurauksiin. (Anderson & Shattuck, 

2012; Barab, 2014, 153; Barab & Squire, 2004 Collins, Joseph & Bielaczyc, 2009.) 

Kehittämistutkimuksessa kontekstia ei siis pidetä häiritsevänä, väliintulevana muuttujana tai 

sivuseikkana, vaan tutkimuksen tulosten kannalta merkityksellisenä tekijänä (Barab, 2014, 153; 

Barab & Squire, 2004). Lähestymistapaan liittyykin yleensä tutkimusraportin sisältämä 

kontekstin ja interventioprosessin rikas kuvaaminen ja sen merkityksen pohtiminen, minkä 

tarkoituksena on tuoda lisätietoa siitä, miksi ja miten havaitut vaikutukset saatiin aikaan, sen 

sijaan, että vaikutukset vain todettaisiin (Barab, 2014, 158; Barab & Squire, 2004). 

Tutkimuksessa huomioidaan myös se, että aina havaitut vaikutukset eivät ole pysyviä ja 

toisaalta myös se, että tutkimuksella voi olla odottamattomiakin seurauksia myös pitkällä 

aikavälillä (Barab, 2014, s. 166). 

Kontekstin merkityksen korostumisen vuoksi tutkimuksiin ei ole yleensä sisällytetty 

kontrolliryhmää, mikä periaatteessa heikentää tulosten luotettavuutta perinteiseen kokeelliseen 

tutkimukseen verrattuna (Anderson & Shattuck, 2012). Myöskään tässä tutkimuksessa mukaan 

ei otettu kontrolliryhmää, koska tutkimuksen lähtökohtana olivat nimenomaan tutkimuksen 

kohteena olleen ryhmän haasteet ja se konteksti, jossa juuri tutkittava ryhmä toimi. Kontekstin 

merkityksen korostumisen vuoksi kehittämistutkimusten keskinäinen vertailu on haastavaa 

(Collins, Josep & Bielaczyc, 2009). Kehittämistutkimuksen arvo painottuukin toisinnettavien 

ja laajasti yleistettävien tulosten sijaan enemmänkin siihen, voidaanko sen tulosten avulla 

aidosti muuttaa ja hyödyttää kentällä tapahtuvaa kasvatusta ja opetusta ja kehittää aiheeseen 

liittyvää teoreettista tietoa (Barab & Squire, 2004, Edelson, 2002). Pragmaattisesta otteestaan 

huolimatta kehittämistutkimuksen taustalla on aina teoreettinen inspiraatio tai lähtökohta, jota 

tutkimuksella pyritään vahvistamaan (Barab & Squire, 2004).  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli aktiivisesti vaikuttaa ryhmässä ilmenneisiin haasteisiin 

intervention avulla tarkastellen samalla sitä, miten interventio ja mahdolliset muut tekijät 

vaikuttavat ryhmän toimintaan. Koska lukiossa tapahtuvasta haasteellisiin ryhmätilanteisiin 

puuttumisen tai ryhmien toimivuuden ja ilmapiirin kehittämisen toimintamalleista on olemassa 
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hyvin vähän tietoa, oli tutkimuksen tavoitteena yksittäisen ongelman ratkaisun sijaan avata 

kasvatustieteellistä keskustelua siitä, miksi lukiolaisryhmien toimintaa olisi syytä kehittää ja 

millaisten toimintatapojen avulla se voisi olla mahdollista.  

Sitoutuminen sekä teorian kehittämiseen että käytännön tason vaikutuksen aikaansaamiseen 

tutkimusta tehdessä on haastavaa. Oman haasteensa tutkimuksen toteuttamiseen tuo se, että 

kehittämistutkimuksessa tutkijan rooli on osallistuva, eikä tutkija näin ollen pysty 

tarkastelemaan tutkimuksen kohdettaan yhtä objektiivisesti kuin perinteisessä kokeellisessa 

tutkimuksessa – toisaalta ei kuitenkaan yhtä tiiviisti osallistuen ja subjektiivisesti kuin vaikkapa 

toimintatutkimuksessa tai etnografisessa tutkimuksessa. Kehittämistutkimuksessa tutkija ikään 

kuin tasapainottelee eri lähestymistapojen sekä objektiivisuuden ja subjektiivisuuden 

rajapinnalla. (Barab & Squire, 2004; Anderson & Shattuck, 2012.) Barab ja Squire (2004, s. 2) 

toteavatkin, ettei kehittämistutkimus ole lähestymistapa sinänsä vaan tutkimusta, joka 

hyödyntää monia eri lähestymistapoja. Kehittämistutkimus voi olla myös ohjenuora siihen, 

miten tutkimusprosessi etenee, kuten Edelson (2002) kuvaa. Tutkimuksissa kerätään yleensä 

laaja aineisto ja hyödynnetään useita tutkimusmenetelmiä, yleensä sekä määrällisiä että 

laadullisia, mikä rikastaa tutkimusta, mutta tuo sen toteuttamiseen omat haasteensa (Barab, 

2014, 165Anderson & Shattuck, 2012; Collins, Joseph & Bielaczyc, 2009). 

Tässä tutkimuksessa toteutimme ryhmänohjaajan kanssa tutkittavalle ryhmälle ilmapiirin 

kehittämiseen tähtäävän intervention formaalin opetuksen puitteissa. Tutkimukseen sisältyy 

interventiota edeltävä alkumittaus ja sen päätteeksi toteutettu loppumittaus. Tutkimuksessa 

hyödynnän pääosin määrällisiä, mutta myös laadullisia menetelmiä. Metsämuurosen (2011, s. 

138) mukaan menetelmiä yhdisteltäessä on hyvä valita joko määrällinen tai laadullinen 

pääasialliseksi menetelmäksi, jota toinen täydentää.  

 

 

4.2 Tutkimuksen aineisto 

4.2.1 Tutkimuksen eteneminen ja aineiston kerääminen 

Ennen intervention ja tutkimuksen alkua ryhmänohjaaja tiedotti opiskelijoiden huoltajia ja 

välitti heille tutkimustiedotteen. Huoltajilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä opiskelijan 
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osallistumisesta, joskin virallinen suostumus kerättiin opiskelijoilta itseltään, sillä he kaikki 

olivat yli 15-vuotiaita. Jakson ensimmäisellä ryhmänohjaustunnilla esittelin tutkimuksen 

opiskelijoille ja he saivat luettavakseen tutkimustiedotteen (Liite 1). Opiskelijat antoivat 

kyselyvastausten käyttämiseen kirjallisen suostumuksen (Liite 2), jotka ryhmänohjaaja keräsi 

ja säilytti tutkimuksen toteutuksen ajan. Lukion rehtori antoi luvan tutkimuksen toteuttamiseen 

tekemäni tutkimuslupa-anomuksen perusteella.   

Pääasialliseksi aineistonkeruumenetelmäksi valitsin kyselylomakkeen, jonka avulla keräsin 

määrällistä tietoa ja hieman myös laadullista aineistoa muutamien avointen kysymysten avulla. 

Kyselylomakkeen valitsin, koska halusin kerätä aineiston nopeasti, mutta kuitenkin tarpeeksi 

kattavasti. Lisäksi arvioin, että tutkimukseen osallistuvien opiskelijoiden innokkuus 

haastatteluihin osallistumiseen tai laajojen kirjallisten vastausten tuottamiseen ei välttämättä 

olisi ollut kovin suuri. Osallistuin itse intervention toteuttamiseen, mikä mahdollisti 

osallistuvan havainnoinnin. Tutkimuksen aineistona hyödynsin myös ryhmänohjaajan laatimia, 

nimettömäksi muokattuja sosiogrammeja. 

Tässä tutkimuksessa halusin kyselylomakkeella mitata ensisijaisesti opiskelijoiden omaa 

kokemusta ryhmänsä ilmapiiristä ja sen osatekijöistä. Opiskeluympäristön turvallisuuteen 

liittyvät haasteet, esimerkiksi kiusaaminen ja häirintä, ovat lukiolaisten keskuudessa harvinaisia 

(Julin & Rumpu, 2017, THL, 2019, ks luku 1.3.1). Ryhmässä ei oltu havaittu varsinaisia 

opiskeluympäristön turvallisuuteen liittyviä huolia eikä kiusaamistapauksia ollut tullut esille, 

joten näistä ei erikseen kysytty. Sisällytin kyselyyn avoimen kysymyksen, jossa vastaajilla oli 

mahdollisuus tuoda vapaasti esille mitä tahansa aiheeseen liittyen. Kyselylomakkeen 

laatimisessa hyödynsin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen teettämää arviointia 

työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön toteutumisesta perusopetuksessa ja 

lukiokoulutuksessa (Julin & Rumpu, 2018). Arvioinnin kouluviihtyvyyttä mittaavista 

kysymyksistä poimin kysymyksen “miten hyvin viihdyt oppitunneilla”. Motivaatiota, 

viihtymistä ja sitoumista mittaava kysymys “miten usein sinulla on ollut luvattomia 

poissaoloja” valikoitui myös tähän tutkimukseen. Työrauhaan liittyvistä kysymyksistä 

hyödynsin kysymystä “miten hyvin pystyt keskittymään oppitunneilla”. Muiden kysymyksien 

sisältöä mietimme yhdessä ryhmänohjaajan kanssa. Työrauhaan ja viihtymiseen liittyviä 

kysymyksiä täydensin monivalintakysymyksillä, joiden tarkoituksena oli selvittää työrauhaan 

ja viihtymiseen vaikuttavia tekijöitä. Ryhmän ilmapiiriä ja sosiaalisia suhteita pyrin 

selvittämään kysymyksillä siitä, millainen ilmapiiri ryhmässä on, miten ryhmän jäsenet 
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kohtelevat toisiaan, miten hyvin vastaaja tuntee ryhmäläisiään ja millaisia kaverisuhteita 

ryhmässä on. 

Laadin kyselyyn lisäksi taustamuuttujia kartoittavia kysymyksiä, kuten esimerkiksi sukupuoli, 

oppimiseen ja opiskeluun liittyvät haasteet, huoltajien osoittama arvostus lukio-opintoja 

kohtaan sekä koulussa ja kotona saatu tuki. Lisäksi taustamuuttujiksi motivaatioon ja 

opintomenestykseen liittyen tuli luvattomien poissaolojen lisäksi kysymykset T-merkinnöistä 

(täydennettäväksi jäänyt kurssi) sekä hylätyistä kurssiarvosanoista, työskentelyn 

tunnollisuudesta sekä motivaatiosta lukio-opintoja ja nykyisessä oppilaitoksessa opiskelua 

kohtaan. Lopuksi selvitin vielä opiskelijoille mieluisia opiskelutapoja.  

Lomakkeen (Liite 3) kysymysten laatimisessa pyrin käyttämään selkeää, helposti 

ymmärrettävää kieltä ja kysymysten asettelussa mahdollisimman neutraalia otetta. Kysymykset 

jaottelin sähköisellä alustalla siten, että näkyvissä oli kerrallaan korkeintaan neljä kysymystä. 

Jokaiseen kysymykseen vastaaminen oli pakollista ennen eteenpäin siirtymistä, minkä 

tarkoituksena oli estää kysymysten väliin jääminen ja  vastaamatta jättäminen. Laadin 

lomakkeelle pääosin monivalintakysymyksiä ja liukukytkimellä toimivia VAS-janaa 

hyödyntäviä kysymyksiä. VAS-jana on 10cm mittainen asteikoton jana, jolle vastaaja asettaa 

vastauksensa numeeristen tai sanallisten ääripäiden väliin (Metsämuuronen, 2002, s. 18–19). 

Julin ja Rumpu (2018) käyttivät tekemässään lukiolaisten turvallisen oppimisympäristön ja 

työrauha arvioinnissa 4-portaista Likert-asteikkoa, mutta tässä tutkimuksessa käytin mittarina 

pääosin VAS-janaa, jonka avulla vastauksiin saadaan suurempaa varianssia ja näin ollen 

parempi toistettavuus (Metsämuuronen, 2006, s. 62). Samaa asiaa (esimerkiksi ryhmän 

ilmapiiri) tarkastelin useamman erilaisen kysymyksen avulla. Kysymyksiä lomakkeelle tulikin 

melko runsaasti, mutta helposti vastattavien kysymystyyppien ansiosta vastaaminen onnistui 

opiskelijoilta silti lyhyessä ajassa. 

Jakson lopuksi toteutetussa kyselyssä hyödynsin osaa alkukyselyn kysymyksistä ja lisäksi 

kysyin kokemuksia interventiosta ja sen hyödyllisyydestä. Kokemuksia interventiosta kartoitin 

VAS-janan, kyllä–ei -väittämien ja avoimen kysymyksen avulla.  

Jakson ensimmäisellä ja viimeisellä ryhmänohjaustunnilla opiskelijat vastasivat kyselyyn 

(Liitteet 3 ja 4) Webropol -alustalla omilla tietokoneilla tai puhelimillaan. Opiskelijat saivat 

linkin kyselyyn vastaamista varten Wilma-viestinä. Alkukyselyyn vastaamiseen opiskelijat 

käyttivät keskimäärin 6,56 minuuttia (vaihteluväli 3,65–14,28 minuuttia), loppukyselyyn 

keskimäärin 3,93 minuuttia (vaihteluväli 2,55–6,23 minuuttia). Alkukyselyyn vastasivat kaikki 
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suostumuksen antaneet 31 opiskelijaa ja loppukyselyyn 30 opiskelijaa. Loppukyselyyn 

vastaamisen aloitti 31 opiskelijaa, joten tapahtunut kato johtunee kyselyvastausten 

lähettämisessä tulleesta ongelmasta. Suurin osa vastasi kyselyyn oppitunnilla, poissaolevat 

kotonaan. 

Tutkimukseen liittyvien kyselyiden lisäksi opiskelijat vastasivat ensimmäisellä 

interventiotunnilla ryhmänohjaajan laatimaan kyselyyn, jonka perustella ryhmänohjaaja laati 

sosiogrammit ryhmän kaverisuhteista ja tutustumistoiveista. Ensimmäinen on laadittu “kenen 

vieressä istuisit mieluiten” -kysymyksen ja jälkimmäinen “keihin haluaisit tutustua” -

kysymyksen avulla. Hyödynsin nimettömiksi muokattuja sosiogrammeja tämän tutkimuksen 

aineistona. 

Kehittämistutkimuksessa havainnointi ei ole yhtä suuressa roolissa kuin esimerkiksi 

etnografisesa tutkimuksessa, mutta sillä on kuitenkin usein merkittävä osuus kontekstiin 

liittyvien tekijöiden paljastamisessa. Saadun tiedon kiinnittäminen kontekstiin onnistuu 

paremmin havainnoinnin kuin muiden menetelmien avulla. Havainnointia voidaan käyttää 

myös syventämään muiden menetelmien avulla kerättyä aineistoa. Havainnoinnin haasteena 

on, että tutkijan läsnäolo voi muuttaa havainnoitavien käytöstä. Pitkäkestoisella havainnoinnilla 

tutkittavat voidaan totuttaa tutkijan läsnäoloon (Grönfors, 2015 s. 149–152.) Tässä 

tutkimuksessa havainnoijan rooli limittyi rooliini intervention ohjaajana. Koska tutkimuksen 

kontekstina oli opiskelijaryhmä oppitunnilla, otti ryhmä luontevasti vastaan opettajan roolissa 

toimivan tutkijan. Omien havaintojen tekemisen lisäksi keskustelin ryhmänohjaajana toimivan 

opettajan kanssa hänen tekemistään havainnoista. Havainnointiin liittyy muistiinpanojen 

tekeminen ja lisäksi tutkimuksen kulkuun liittyviä asioita kirjataan muistiin 

tutkimuspäiväkirjaan (Grönfors & Vilkka, 2011, s. 80). Tässä tutkimuksessa havainnoinnin 

avulla saadun tiedon roolina oli auttaa hahmottamaan konteksti, jossa interventio ja tutkimus 

tapahtuvat sekä syventää muiden mittareiden avulla kerättyä tietoa.  

4.2.2 Interventioon osallistunut ryhmä ja interventiotapaamisten sisältö 

Tutkimuksen osallistujajoukon muodosti pienehkön kunnan lukion ensimmäisen vuosikurssin 

opiskelijaryhmä. Lukio on kolmisarjainen, eli vuosikurssilla on kolme rinnakkaisryhmää. Tässä 

lukiossa opiskellaan lähes kaikki pakolliset kurssit oman ryhmän kanssa. Lukioon hakeudutaan 

pääsääntöisesti paikkakunnan kahdesta yläkoulusta ja lisäksi jonkin verran opiskelijoita tulee 

lähikunnista. Kyseiseen lukioon pääsyn keskiarvoraja on viime vuosina ollut hieman yli 7. 
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Tutkittavassa ryhmässä on aloittanut yhteensä 35 opiskelijaa, mutta kyseisen jakson aikana 

opiskelijoita oli ryhmässä 33.  

Tutkittavan ryhmän vuosikurssi aloitti opintonsa elokuussa 2020 COVID-19 -virukseen 

liittyvien rajoitusten aikana. Lukion aloitusta edeltävä kevät oli eletty tiukkojen rajoitusten 

puitteissa ja koulua käyty etäopetuksessa. Lukio-opinnot oli aloitettu normaalisti 

lähiopetuksessa, ryhmäytymispäivää lukion aloittaneet viettivät syyskuun alussa ja 

syyslukukauden aikana ryhmäytymiseen panostettiin myös viikoittaisilla 

ryhmänohjaustunneilla. Syyslukukauden aikana ryhmä oli altistuskaranteenin vuoksi 

etäopetuksessa noin viikon ajan. Koko oppilaitos oli etäopetuksessa joulu- ja tammikuun ajan 

ja lähiopetuksessa helmikuusta eteenpäin. Oppilaitoksen yhteiset tapahtumat toteutuivat 

etäyhteyksin koko lukuvuoden ajan. Rajoitusten vuoksi myös opiskelijoiden ruokailukäytännöt 

muuttuivat siten, että ruokailu toteutettiin luokissa opetusryhmittäin. Helmikuussa 

lähiopetukseen palattaessa oppilaitokseen tuli maskisuositus ja suurin osa opiskelijoista käytti 

maskeja lukuvuoden päättymiseen saakka, maskisuositus oli siis voimassa myös tämän 

tutkimuksen aikana. Poissaoloja ei ryhmällä kuitenkaan ollut lukuvuoden aikana tavanomaista 

enempää, vaikka ohjeistuksena oli jäädä pientenkin oireiden ilmetessä kotiin.  

Ryhmä oli sukupuolijakaumaltaan hieman poikkeava. Suurin osa kyselyyn vastanneista ilmoitti 

sukupuolekseen poika (61,3 %). Sukupuolen tyttö ilmoitti 32,5 %. Vaihtoehdon “muu tai en 

halua vastata valitsi 3,2 % opiskelijoista.  

Intervention tavoitteena oli vaikuttaa ryhmän ilmapiiriin tukemalla opiskelijoiden toisiin 

tutustumista ja lisäämällä opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Pääasiallisena keinona oli 

tarjota ryhmän jäsenille runsaasti tilaisuuksia tutustua toisiinsa paremmin ja tehdä yhteistyötä 

myös sellaisten opiskelijoiden kanssa, jotka eivät kuulu omaan kaveriporukkaan. Interventio 

sisällytettiin viidennen jakson pakollisille ryhmänohjaustunneille, jotka toteutuivat kerran 

viikossa 75 minuutin mittaisina. Lisäksi jaksoon sisältyi koulun yhteinen ulkoiluretki. 

Interventio-ohjelman lisäksi ryhmänohjaustunneilla oli koulun toimintaan liittyvää tarpeellista 

sisältöä, esimerkiksi Ilmastonmuutos lukioihin -hankkeen ohjelmaa. Tiivistys intervention 

sisällöstä on esitetty kuviossa 1.  
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Kuvio 1. Intervention aikana järjestetyt tapaamiset ja niiden sisältö 

Ensimmäinen tapaaminen 
Istumajärjestys 

Tutkimuksesta informointi, suostumukset 
Alkukyselyt 
Nimibingo 

 

Toinen tapaaminen 
Istumajärjestys 

fiilistaulu 
lappuleikki: tutustuminen/itsensä esittely 

henkilökohtainen juttutuokio (ryhmänohjaaja) 
Sanomalehtitorni-ryhmätyökisa (ennalta 

suunnitellut ryhmät) 
 

Kolmas tapaaminen 
istumajärjestys 

Ilmastonmuutos lukioihin -info ja aiheeseen 
liittyvä ryhmätyö (ennalta suunnitellut ryhmät) 

ominaisuusbingo 
 

Neljäs tapaaminen 
retkipäivä 

viheralueen huoltotöitä 
ryhmien välinen kisa (koulunuorisotyöntekijä) 

nikkarointia 
eväshetki 

 

Viides tapaaminen 
istumajärjestys 

YO-info 
ammattileikki 

 

Kuudes tapaaminen 
vapaa istumajärjestys 

kahvittelu 
loppukysely 

suullinen palaute jaksosta 
positiivinen asia ryhmäläisestä 
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Ensimmäinen tapaaminen 

Ensimmäisen tapaamisen aikana ryhmänohjaaja esitteli minut ryhmälle ja kertasi opiskelijoille 

syyt, joiden takia interventio oli päätetty aloittaa. Kerroin opiskelijoille tutkimuksen 

aineistonkeruusta ja tarkoituksesta. Opiskelijat saivat tiedot luettavakseen myös kirjallisena ja 

allekirjoittivat suostumukset kyselyvastausten käyttöön. Aikaa aloitukseen ja informointiin 

käytettiin noin 30 minuuttia. Informoinnin jälkeen opiskelijat vastasivat tutkimukseen 

liittyvään sähköiseen kyselyyn ja lisäksi ryhmänohjaajan laatimaan kyselyyn. Ohjeiden 

antamiseen ja vastaamiseen kului aikaa yhteensä noin 20 minuuttia. Tapaamisen lopuksi 

toteutettiin ryhmänohjaajan ohjeistamana nimibingopeli, jossa opiskelijat kirjasivat 

bingoruudukkoon muiden opiskelijoiden nimiä. Kaikki opiskelijat palkittiin bingon saamisesta. 

Jakson ajalle oli laadittu satunnainen istumajärjestys, jonka mukaisesti opiskelijat istuivat koko 

jakson ajan lukuun ottamatta viimeistä kokoontumiskertaa.  

 

Toinen tapaaminen 

Toisen tapaamisen aikana ryhmänohjaaja jakoi opiskelijoille edellisen jakson todistukset 

henkilökohtaisesti erillisessä tilassa ja keskusteli samalla kunkin opiskelijan kanssa myös 

teettämästään kyselystä esille tulleista asioista. Todistusten jaon aikana ohjasin ryhmälle noin 

15 minuuttia kestäneen aktiviteetin, jossa opiskelijat saivat kirjata anonyymisti tunnelmiaan 

sähköiselle alustalle (Padlet). Tämän jälkeen ohjasin ryhmälle lappuleikin, jossa opiskelijat 

saivat lapuilla sattumanvaraisesti erilaisia ominaisuuksia ja tehtävänä oli vaihdella lappuja 

toisten kanssa niin, että kukin saisi itseensä sopivat laput. Lopuksi opiskelijat esittelivät itsensä 

lapuilla olevien ominaisuuksien avulla ja samalla keskusteltiin, oliko muilla opiskelijoilla 

esimerkiksi samaa ominaisuutta, harrastusta tai vaikkapa lemmikkiä. Lappuleikkiin käytettiin 

aikaa noin 30 minuuttia. Tapaamisen toisena tehtävänä oli toiminnallinen ryhmätyö. 

Ryhmänohjaaja oli laatinut tekemänsä sosiogrammin perustella ryhmät, joissa oli huomioitu 

opiskelijoiden toiveet siitä, keneen he haluaisivat tutustua paremmin. Ryhmien tehtävänä oli 

aikarajan (15 minuuttia) puitteissa rakentaa sanomalehdistä ja teipistä mahdollisimman korkea 

torni. Voittajajoukkue palkittiin ja myös muut ryhmät saivat lohdutuspalkinnot.  
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Kolmas tapaaminen 

Kolmannen tapaamisen sisältönä oli Ilmastonmuutos lukioihin -hankkeeseen liittyvä lukion 

ympäristöraadin laatima tehtävä. Opiskelijat katsoivat aiheeseen virittelevän videon ja laativat 

ryhmissä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen liikeidean. Aikaa aloitukseen ja videon 

katsomiseen käytettiin noin 15 minuuttia ja ryhmätyöskentelyyn noin 20 minuuttia. 

Ryhmänohjaaja laati ryhmät ennakkoon siten, että jokaisessa ryhmässä oli opiskelija, joka 

opettajan arvion mukaan pystyisi toimimaan ryhmässään aktiivisena aloitteentekijänä ja toisten 

innostajana. Ryhmien jäsenille ei kuitenkaan annettu etukäteen tiettyjä rooleja. Ryhmien 

toiminta käynnistyi sujuvasti, selvästi edellistä kertaa nopeammin ja ryhmien toiminta oli myös 

tehokkaampaa. Ryhmät esittelivät valmiit suunnitelmansa ja lopuksi äänestettiin parhaimmasta 

ideasta. Lyhyeen esittelyyn ja äänestykseen käytettiin 15 minuuttia. Lopuksi ohjasimme 

ryhmänohjaajan kanssa opiskelijoiden ominaisuuksiin (harrastukset, erityistaidot jne) 

tutustuttavan bingopelin. Ennen lopetusta opiskelijoille kerrattiin tulevaan retkeen liittyvät 

ohjeet.  

 

Neljäs tapaaminen 

Neljäs tapaaminen toteutui lukion yhteisen ulkoiluretken puitteissa. Retken kesto oli 

kokonaisuudessaan kaksi tuntia. Retken aikana työskentelimme yhdessä kunnan viheralueen 

huoltotehtävissä. Lisäksi opiskelijat olivat mukana koulunuorisotyöntekijän laatimassa 

ryhmätyöskentelyä vaativassa kilpailussa, joka kesti ohjeistuksineen noin 20 minuuttia. Retken 

aikana oli myös yhteinen eväshetki ja osa opiskelijoista hyödynsi mahdollisuutta nikkaroida 

yhdessä linnunpönttöjä.  

 

Viides tapaaminen 

Viidennen tapaamisen aluksi oli ryhmänohjaajan pitämä tietoisku YO-tutkinnon muutoksista 

ohjaamaan opiskelijoiden seuraavan vuoden kurssivalintoja. Aikaa tähän ja opiskelijoiden 

kysymyksiin käytettiin noin 30 minuuttia. Tulevaisuuden suunnitelmat -teemaan liittyen 

toteutimme ryhmänohjaajan kanssa ammattileikin, jossa kukin opiskelija sai selkäänsä 

ammatin, joka hänen täytyi selvittää kysymällä toisilta kyllä/ei -kysymyksiä. Ammatin selvittyä 

opiskelijoiden piti etsiä joukosta muita samassa työpaikassa työskenteleviä ammattilaisia. 
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Lopuksi opiskelijat keskustelivat ryhmissä lyhyesti siitä, millaisia ajatuksia kyseisestä työstä 

heräsi ja millaisia kouluttautumissuunnitelmia heillä ehkä jo oli. Ammattileikkiin käytettiin 

aikaa noin 30 minuuttia. Tapaaminen kesti tällä kerralla 60 minuuttia.  

 

Kuudes tapaaminen 

Kuudes, jakson viimeinen tapaaminen aloitettiin kahvitarjoilulla. Opiskelijat saivat tällä 

kerralla hakeutua istumaan vapaasti. Kahvittelun jälkeen opiskelijat täyttivät loppukyselyt. 

Kyselyihin vastaamiseen ohjeistuksineen kului noin 15 minuuttia. Lisäksi kerrattiin 

kokemuksia jaksosta yhdessä keskustellen sekä peukkuäänestyksellä. Lopuksi jokainen sai 

yhden ryhmäläisen nimen ja tehtävänä oli kirjoittaa kyseisestä opiskelijasta jokin mieleen 

tuleva positiivinen asia korttiin. Ryhmänohjaaja työsti korteista posterin, joka laitettiin luokan 

seinälle päättäjäispäivänä. Viimeinen tapaamiskerta oli kestoltaan 45 minuuttia.  

 

4.2.3 Aineiston käsittely 

Alkuvaiheessa sosiogrammin tarkastelun, havainnoinnin ja havainnointimuistiinpanojen sekä 

alkukyselystä saatujen tunnuslukujen avulla pyrin hahmottamaan sosiaalisten suhteiden ja 

ilmapiirin kontekstin, jossa interventio tapahtuu. Intervention jälkeen määrällisen aineiston ja 

kyselyiden avoimien vastausten avulla etsin viitteitä intervention aikana tapahtuneista 

muutoksista, ilmapiirikokemukseen vaikuttavia tekijöitä sekä tietoa opiskelijoiden jaksoon 

liittyvistä kokemuksista. Lisäksi peilasin näiden aineistojen analysoinnin tuottamaa tietoa 

sosiogrammiin ja tekemiini havaintoihin.   

Kyselyihin saadut vastaukset siirsin Webropol 3.0 -ohjelmasta sähköisesti suoraan SPSS-

ohjelmaan. Alkukyselyn vastauksissa sukupuoli-taustamuuttujaan tuli kolme luokkaa: Tyttö 

(N=11) poika (N=10) ja muu tai en haluan kertoa (N=1). Koska vaihtoehdon “muu tai en halua 

kertoa” valinneita oli vain yksi vastaaja, en tarkastellut vastauksia omana ryhmänään, vaan jätin 

vastaukset tarkastelun ulkopuolelle tilanteissa, joissa tarkasteltiin sukupuolen yhteyttä toiseen 

muuttujaan.  

Pienten aineistojen muuttujien välisten yhteyksien ja ryhmien välisten erojen tilastolliseen 

tarkasteluun sopivat parhaiten parametrittomat menetelmät, etenkin, jos on epäily siitä, ettei 
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muuttuja ole normaalisti jakautunut ja kun muuttujan mitta-asteikko on korkeintaan 

järjestysasteikollinen (Metsämuuronen, 2005, s. 13–14). Taustamuuttujien yhteyttä tutkittaviin 

muuttujiin tarkastelin järjestysasteikollisten muuttujien osalta Mann-Whitneyn U-testillä ja 

järjestysasteikollisten muuttujien yhteyttä Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. 

Luokitteluasteikollisten muuttujien välisten yhteyksien tarkasteluun käytin ristiintaulukointia 

ja Fisher-Freeman-Haltonin tarkkaa testiä. Khiin neliö-testin tekeminen ei ollut mahdollista, 

koska pienen otoskoon myötä ristiintaulukoihin tuli liikaa pieniä (<5) odotettuja frekvenssejä. 

Tilastollisessa tarkastelussa merkitsevyyden rajana oli p-arvo, joka on pienempi tai yhtä suuri 

kuin 0,05.  

Tässä tutkimuksessa halusin selvittää, tapahtuuko kahden mittauskerran välillä ryhmissä 

tilastollisesti merkitsevää muutosta tutkittavien muuttujien suhteen. Mittaus toteutettiin 

molemmilla kerroilla anonyymisti, joten mittauskertoja ei ollut mahdollista yhdistää toisiinsa 

parittaisiksi, eli riippuviksi otoksiksi (Metsämuuronen, 2004, 21) eikä näin ollen 

mittauskertojen välistä tarkastelua ollut mahdollista tehdä Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen 

testillä. Tämä olisi muuten ollut parametrittomana ja pienten otosten tarkasteluun sopivana 

testinä tilanteessa käyttökelpoinen. (Metsämuuronen, 2005, 61.) Alku- ja loppumittausten 

järjestysasteikollisten muuttujien erojen tutkimista varten yhdistin molempien mittausten arvot 

samaksi muuttujaksi ja koodasin arvot ryhmiin 1 ja 2 sen mukaan, oliko arvo annettu alku- vai 

loppumittauksessa. Tämän jälkeen tutkin mittausten välisiä eroja Mann-Whitneyn U-testillä. 

Alku- ja loppumittausten välisiä eroja luokitteluasteikollisten muuttujien osalta tutkin niin 

ikään liittämällä alku- ja loppumittauksen arvot yhdeksi muuttujaksi ja liittämällä niihin koodin 

sen mukaan, kumpaan kyselyyn ne kuuluivat. Muuttujien saamat arvot ristiintaulukoin näiden 

kahden ryhmän suhteen. Ristiintaulukoiden riippumattomuutta tutkin Fisher-Freeman-Haltonin 

tarkalla testillä, koska niissä oli liikaa pieniä (<5) odotettuja frekvenssejä Khiin neliö-

riippumattomuustestin suorittamiseen.  

Alku- ja loppukyselyn avoimiin kysymyksiin saadut kirjalliset vastaukset kopioin SPSS-

ohjelman havaintomatriisista ja järjestin taulukkoon Excel-ohjelmaan. Loppukyselyn 

avoimissa kysymyksissä kysyttiin jaksosta mieleen jääneitä asioita ja sitä, millaisena opiskelija 

koki interventiojakson ja sen sisältämät aktiviteetit. Kaikki vastaajat olivat vastanneet avoimiin, 

jaksosta mieleen jääneitä asioita ja jaksoon liittyviä kokemuksia selvittäviin kysymyksiin 

jotakin, mutta vastaukset olivat pääosin vain muutaman sanan tai korkeintaan muutaman 

virkkeen mittaisia. Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 106) mukaan hyvin niukan aineiston 

analyysissä ei välttämättä päästä perusteltuun sisällönanalyysiin vaan tuloksena on pelkkää 
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aineiston järjestelyä. Luin aineiston ja totesin sen niukkuudestaan huolimatta mahdollistavan 

sisällönanalyysin, sillä suurin osa aineistosta sisälsi tutkimuksen tavoitteen kannalta 

kiinnostavaa tietoa. Aluksi tiivistin ja tarvittaessa selvensin ilmaisuja. Esimerkiksi ilmauksen 

“todistusten jaon aikana ollut hämminki” muokkasin  muotoon ominaisuusbingo/-

ryhmätehtävä. Tiivistetyistä ja selvennetyistä ilmauksista muodostin luokkia ja niille luokkaa 

kuvaavan yläkäsitteen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 78, 92). Interventioon suhtautumiseen 

liittyvät ilmaisut luokittelin myönteisiin, kielteisiin sekä näistä poikkeaviin, jotta sain 

käsityksen opiskelijoiden vastausten ilmentämistä erilaisista suhtautumistavoista. Luokittelun 

jälkeen sisällönanalyysia voidaan jatkaa kvantifioimalla (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 99), joten 

laskin suhtautumista kuvaavien ilmausten määrät, jotta niitä oli mahdollista verrata kyselyn 

määrällisen aineiston perusteella saatuun tietoon. Lisäksi luokittelin omaan luokkaansa ne 

ilmaisut, jotka kuvastivat opiskelijan kokemusta intervention hyödyllisyydestä ja 

hyödylliseksi/ei-hyödylliseksi kuvatuista sisällöistä. Yhden luokan muodostivat ilmaukset, 

joissa opiskelijat kuvasivat kokemuksia jaksosta intervention tavoitteiden näkökulmasta. 

Havainnointimuistiinpanoja tai sosiogrammia en analysoinut erikseen, vaan hyödynsin niitä  

määrällisen aineiston ja avoimien vastauksien tuottaman tiedon syventämisessä.   
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5 Tulokset 

5.1 Taustatekijöiden vaikutus kokemukseen ryhmän ilmapiiristä 

Tarkastelin kokemusta ilmapiiristä kolmen taustamuuttujan suhteen tutkimuksen alkukyselyyn 

annettujen vastausten perusteella. Taustamuuttujina käytin ilmoitettua sukupuolta (tyttö tai 

poika), oppimisen tai opiskelun haasteita sekä motivaatiota ja sitoutumista kuvaavana 

muuttujana sitä, oliko opiskelijalla ollut luvattomia poissaoloja kuluvan lukuvuoden aikana. 

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 42 % :lla on oman arvionsa mukaan jokin tai joitain 

oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavia haasteita, yleisimmin jaksamiseen liittyviä ongelmia (29 

%) ja keskittymisvaikeuksia (23 %). Lukivaikeus on 13 %:lla opiskelijoista. Osalla ryhmän 

opiskelijoista on elämäntilanteeseen liittyviä haasteita (10 %) ja psyykkisiä ongelmia (3 %). 

Ryhmän opiskelijoista 42 %:lla on ollut yksi tai useampia luvattomia poissaoloja kuluvan 

lukuvuoden aikana.  

Kokemusta ilmapiiristä selvitin VAS-janalla, jolle opiskelijat sijoittivat oman arvionsa siten, 

että janan alkupisteenä (arvo 0) oli sanallinen arvio “erittäin huono” ja päätepisteenä (arvo 10) 

sanallinen arvio “erittäin hyvä”. Ilmapiiriarvion yhteyttä taustamuuttujiin tutkin Mann-

Whitneyn U-testillä. Sukupuolten välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa (U=97, 

Z=−0,328, p=0,743, r=−0,060). Myöskään niiden opiskelijoiden, joilla oli luvattomia 

poissaoloja ja muiden opiskelijoiden välillä ei ole merkitsevää eroa (U=97, Z=−0,814, p=0,416, 

r=−0,146) ilmapiiriarvion suhteen.  

Ilmapiiriarvion yhteyttä siihen, onko opiskelijalla jokin oppimisen tai opiskelun haaste tutkin 

niin ikään Mann-Whitneyn U-testillä. Testin mukaan ryhmien (haaste/haasteita ja ei haasteita) 

välillä on tilastollisesti merkitsevä ero siinä, millaisen ilmapiiriarvion he antoivat (U=62,5 , Z= 

−2,219, p=0,027, r=−0,40). Ilmapiiriarvioiden keskiarvo on 6,77 niillä opiskelijoilla, joilla on 

oppimisen tai opiskelun haasteita ja 8,17 niillä, joilla haasteita ei ole.  

Ilmapiiriin liittyvää kokemusta oppitunneilla viihtymisestä mittasin niin ikään VAS-janalla, 

jolle opiskelijat sijoittivat oman arvionsa, siten, että janan alkupisteenä (arvo 0) oli sanallinen 

arvio “erittäin huonosti” ja päätepisteenä (arvo 10) sanallinen arvio “erittäin hyvin”. 

Viihtymiskokemuksen yhteyttä sukupuoleen, poissaoloihin, tyytyväisyyteen sekä oppimisen ja 

opiskelun haasteisiin tutkittiin Mann-Whitneyn U-testillä. Tyttöjen ja poikien kokemuksella 

viihtymisestä ei testin perusteella ole tilastollisesti merkitsevää eroa (U=77; Z= −1,207; 



32 
 

p=0,227; r=−-0,220) kuin ei myöskään poissaoloilla (U=96; Z=−-0,857, p=0,391, r=−0,154). 

Oppimisen ja opiskelun haasteilla on tilastollisesti merkitsevä yhteys siihen, miten hyvin 

opiskelija kokee viihtyvänsä oppitunneilla (U=16,5; Z=−4,102; p<0,001; r=−0,737). Haasteita 

kokevien oppilaiden antamat arvioit oppitunneilla viihtymiselle ovat keskimäärin heikompia 

(keskiarvo 6,31) kuin muiden opiskelijoiden: (keskiarvo 8, 11).  

Kokemusta siitä, miten hyvin opiskelija pystyy keskittymään oppitunneilla arvioitiin VAS-

janalla, jonka alkupisteenä (arvo 0) oli sanallinen arvio “erittäin huonosti” ja päätepisteenä 

(arvo 10) sanallinen arvio “erittäin hyvin”. Taustamuuttujien yhteyttä keskittymiskokemukseen 

tutkin Mann-Whitneyn U-testillä. Sukupuolella (U=86,5; Z=−0,811; p=0,418; r=−0,148) tai 

luvattomilla poissaoloilla (U=109,5; Z=−-0,313; p=0,754; r=−0,056) ei ole tilastollisesti 

merkitsevää vaikutusta kokemukseen siitä, miten hyvin opiskelija pystyy keskittymään 

oppitunneilla. Sen sijaan oppimisen tai opiskelun haasteilla on tilastollisesti merkitsevä 

vaikutus (U=48,5, Z=-2,860, p=0,004, r=−0,514) kokemukseen keskittymisestä, haasteita 

kokevilla opiskelijoilla keskittymisarvioiden keskiarvo on 6,31 ja muilla opiskelijoilla 

keskiarvo on 8,11. 

Ryhmän jäsenten välisen vuorovaikutuksen laatua selvitin monivalintakysymyksellä, jossa 

opiskelija arvioi sitä, miten ryhmän jäsenet kohtelevat toisiaan. Taustamuuttujien vaikutusta 

opiskelijan vastauksiin tutkin tekemällä muuttujan ja taustamuuttujan muodostamalle 

ristiintaulukolle Fisher-Freeman-Haltonin testin. Kokemuksella kohtelusta ei ole tilastollisesti 

merkitsevää eroa sukupuolen (p=0,923), oppimisen tai opiskelun haasteiden (p=0,390) tai 

luvattomien poissaolojen (p=0,110) perusteella muodostettujen ryhmien välillä. 

Kokemusta ryhmän kaverisuhteista selvitin monivalintakysymyksellä, jossa kysyttiin kokeeko 

opiskelija ryhmänsä kaverisuhteiden muodostavan erillisiä kaveriporukoita, joihin kaikki 

kuuluvat tai joiden ulkopuolelle osa opiskelijoista jää. Valittavana vaihtoehtona oli myös se, 

että kaikki ryhmän opiskelijat ovat kavereita keskenään. Taustamuuttujien vaikutusta 

kokemukseen kaverisuhteista tutkittiin tekemällä muuttujien ristiintaulukolle Fisher-Freeman-

Haltonin testi. Sukupuolella (p=0,780) tai poissaoloilla (p=0,786) ei näytä olevan tilastollisesti 

merkitsevää eroa kokemuksessa ryhmän kaverisuhteista. Myöskään oppimisen ja opiskelun 

haasteilla ei ole testin perustella olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta kokemukseen 

ryhmän kaverisuhteista (p=0,064).  

Ryhmän jäsenten välisiä vuorovaikutussuhteita selvitin kysymyksellä siitä, kuinka monen 

ryhmäläisen kanssa opiskelija arvioi jutelleensa viimeisen viikon aikana. Sukupuolten välillä ei 
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ole tilastollisesti merkitsevää eroa sen suhteen, kuinka monen ryhmäläisen kanssa opiskelijat 

kokivat jutelleensa viimeisen viikon aikana Fisher-Freeman-Haltonin testin avulla tutkittuna 

(p=0,884), eikä myöskään sillä, onko opiskelijalla ollut luvattomia poissaoloja (p=0,573). 

Opiskelijat, joilla on oppimisen tai opiskelun haasteita eroavat muista opiskelijoista 

tilastollisesti merkitsevästi sen suhteen, kuinka monen ryhmäläisen kanssa he kokivat 

jutelleensa viimeisen viikon aikana (p=0,009). Muuttujien ristiintaulukkoa tarkastellessa 

huomataan, että oppimisen tai opiskelun haasteita kokevissa oli selvästi odotettua vähemmän 

niitä, jotka olivat jutelleet ryhmästä suurimman osan kanssa viimeisen viikon aikana ja 

odotettua enemmän niitä, jotka olivat jutelleet vain muutamien tai yhden–kahden ryhmäläisen 

kanssa. Muuttujien havaitut ja odotetut frekvenssit on esitetty taulukossa 1.  

Taulukko 1. Ristiintaulukko ryhmäläisten kanssa juttelusta oppimisen ja opiskelun haasteet-taustamuuttujan 

suhteen, havaitut ja odotetut frekvenssit 

 kaikkien  

f0 (fe) 

suurimman osan muutamien yhden-kahden ei kenenkään 

haasteita 0 (0,8) 2 (5,0) 8 (5,5) 3 (1,3) 0 (0,4) 

ei haasteita 2 (1,2) 10 (7,0) 5 (7,5) 0 (1,7) 1 (0,6) 

 

Opiskelijan kokemusta ryhmänsä muiden opiskelijoiden tuntemisesta selvitin 

monivalintakysymyksellä. Taustamuuttujien vaikutusta muiden ryhmäläisten tuntemiseen 

tutkin tekemällä ristiintaulukolle Fisher-Freeman-Haltonin tarkan testin. Sukupuolella, 

(p=0,347), oppimisen tai opiskelun haasteilla (p=0,257), tai luvattomilla poissaoloilla (p= 

0,149) ei näytä olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta suhteen, kuinka hyvin opiskelija 

kokee tuntevansa ryhmän muut opiskelijat. 

Taulukkoon 2 on koottu p-arvot, jotka kuvaavat sitä, onko taustamuuttujien perustella 

muodostettujen ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa (p<0,05) eri ilmapiirin liittyvien 

muuttujien osalta. 
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Taulukko 2. Koonti taustamuuttujien vaikutuksen tilastollisesta merkitsevyydestä eri muuttujien suhteen 

 ilmapiiri viihtyminen keskittyminen kohtelu kaverisuhteet juttelu tunteminen 

 p       

Sukupuoli 0,725 0,225 0,435 0,923 0,780 0,884 0,347 

Haasteet 0,026* 0,000* 0,03* 0,110 0,064 0,009* 0,257 

Poissaolot 0,423 0,399 0,768 0,390 0,786 0,573 0,149 

*p<0,05        

 

Lopuksi tutkin vielä ilmapiiri-, keskittymis- ja viihtymisarvioiden välistä yhteyttä pareittain 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. Ilmapiiri- ja keskittymisarvioiden välinen 

yhteys on tilastollisesti merkitsevä (Spearmanin r=0,553; p=0,001) kuten myös ilmapiiri- ja 

viihtymisarvioiden (Speramanin r=0,531; p=0,02) ja keskittymis- ja viihtymisarvioiden välinen 

yhteys (Spearmanin r=0,52; p=0,003).   

5.2 Kokemus ryhmän ilmapiiristä ennen interventiota ja sen jälkeen 

Yleistä kokemusta ryhmän ilmapiiristä tutkin sekä alku- että loppukyselyssä kysymyksellä 

“millainen ilmapiiri ryhmäsi opiskelijoiden kesken on?”. Opiskelijat vastasivat VAS-janalle, 

jossa ääripäinä olivat sanalliset määritelmät “erittäin huono” (arvo 0) ja “erittäin hyvä” (arvo 

10). Kokemukset ilmapiiristä vaihtelevat. Alkutilanteessa pienin ilmapiirille annettu arvo on 4, 

suurin 10. Alkukyselyn vastausten moodeja ovat 7 (22,6 %) ja 9 (22,6 %) ja keskiarvo 7,58. 

Suurin osa opiskelijoista (80,9 %) antoi ilmapiirille VAS-janalla arvon, joka oli lähempänä 

arvoa 10 (“erittäin hyvä”) kuin arvoa 0 (“erittäin huono”).  

Ilmapiiriä kuvaavan arvion keskiluvut ovat alku- ja loppumittauksissa samansuuntaiset, 

loppumittauksen keskiarvo (7,37) jopa hieman alkumittausta (7,58) matalampi. Molempien 

mittausten mediaani on 8 ja vaihteluväli 4–10. Alku- ja loppukyselyn ilmapiiriarvioiden 

frekvenssit prosentteina on esitetty kuviossa 3. Jakauma on mittauksissa hieman erilainen: 

alkumittauksen moodeja ovat 7 ja 9, loppumittauksen moodi on 8. Taulukosta nähdään, että 

etenkin arvojen 9 ja 10 määrä on loppumittauksesa alkumittausta selvästi pienempi. Sen sijaan 

arvoa 8 on loppumittauksessa valittu selvästi alkumittausta enemmän. Alku- ja loppumittausten 
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välisen eron tilastollista merkitsevyyttä tutkin Mann-Whitneyn U-testillä. Alku- ja 

loppumittauksen välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa (U=427,500; Z=−0,551; p=0,589, 

r=−0,075) ilmapiiriä kuvaavan arvon suhteen.  

 

 

Kuvio 3. Kokemus ilmapiiristä alku- ja lopputilanteessa VAS-janalla mitatttuna, frekvenssit prosentteina.  

Ilmapiiriin liittyvänä osatekijänä selvitin myös sitä, miten opiskelijat kokevat viihtyvänsä 

oppitunneilla. Mittaus tehtiin ilmapiiriarvion tavoin VAS-janan avulla, jossa jana alkupisteen 

(arvo 0) sanallinen vastine oli “erittäin huonosti” ja päätepisteen (arvo 10) “erittäin hyvin”. 

Pienin alkukyselyssä annettu arvio on 3, suurin 10. Muuttujan saamien arvojen keskiarvo on 7, 

samoin moodi. Suurin osa arvoista (65 %) on välillä 6–8. Tämän alle jääviä arvoja on 16 % ja 

yli kahdeksan arvoja 19 %. Loppukyselyssä oppitunneilla viihtymisen arvojen vaihteluväli on 

1–9. Myös oppitunneilla viihtymisen osalta loppukyselyn keskiarvo on jopa hieman 

alkukyselyä matalampi (6,30) ja alle kuuden olevien arvojen määrä oli alkukyselyä suurempi 

(33,3 %). Alku- ja loppumittauksen välisen eron tilastollista merkitsevyyttä tutkin Mann-

Whitneyn U-testillä. Mittausten välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa oppitunneilla 

viihtymisen osalta (U=377,000; Z=−1,293; p=0,199; r=−0,166). 

Ilmapiiriin liittyen selvitin monivalintakysymyksen avulla sitä, millaisia kaverisuhteita 

ryhmässä on. Alkukyselyssä kokemus ryhmän kaverisuhteista jakautuu siten, että 16 % 

opiskelijoista kokee, että kaikki ryhmäläiset ovat kavereita keskenään. Loppujen mielipide 

jakautuu tasan siten, että 42 % kokee ryhmässä olevan kaveriporukoita, joiden ulkopuolelle osa 

opiskelijoista jää. 42 % opiskelijoista taas kokee, että ryhmässä on kaveriporukoita ja kaikki 
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kuuluvat johonkin niistä. Loppukyselyssä vaihtoehdon “kaikki ovat kavereita keskenään” 

valitsi enää vain 3,3 % opiskelijoista ja muiden käsitys jakaantuu taas kahtia: 46,7 % on sitä 

mieltä, että ryhmässä on kaveriporukoita ja kaikki kuuluvat johonkin niistä ja 46,7 % sitä 

mieltä, että ryhmässä on kaveriporukoita, mutta osa jää niiden ulkopuolelle. Alku- ja 

loppukyselyn välisen eron tilastollista merkitsevyyttä tutkin tekemällä muuttujista 

muodostetulle ristiintaulukolle Fisher-Freeman-Haltonin testin. Mittausten välillä ei ole 

tilastollisesti merkitsevää eroa sen suhteen, millaisia kaverisuhteita opiskelija koki ryhmässä 

olevan (p=0,325). 

Alkutilanteessa laaditusta sosiogrammista (Kuvio 4) on nähtävissä, että ryhmässä oli 

alkutilanteessa selkeitä kaveriporukoita ja niiden ulkopuolelle jääviä opiskelijoita. Myös 

alkukyselyn avoimissa vastauksissa tulee esille ryhmän jakaantuminen “porukoihin”, minkä 

koetaan vaikuttavan ryhmän ilmapiiriin. Sosiogrammiin oranssilla viivalla merkityt “keneen 

haluaisit tutustua” -suhteista nähdään kuitenkin, että opiskelijoilla on halua tutustua muihin 

myös oman kaveriporukkansa ulkopuolella. Halua tutustua muihin on etenkin tytöillä toisia 

tyttöjä kohtaan, mutta myös pojilla poikia kohtaan sekä poikien ja tyttöjen välillä. Osa 

opiskelijoista ei kuitenkaan osoita sosiogrammin eikä aktiviteettien perusteella kiinnostusta 

tutustua tai olla tekemisissä muiden ryhmän jäsenten kanssa.  
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Kuvio 4. Sosiogrammi kaverisuhteista ja “keneen haluaisit tutustua” -suhteista 

Interventiotunneilla tekemieni havaintojen perusteella halu tutustua ei kuitenkaan taannut 

suoraan toimivaa yhteistyötä. Intervention aikana toteutetuissa ryhmätöissä huomasimme 

ryhmänohjaajan kanssa, että kun ryhmät jaettiin etukäteen “keneen haluaisin tutustua” -

sosiogrammin perustella, ei lopputuloksen ollut toimivia ryhmiä. Kun ryhmät muodostettiin 

ryhmänohjaajan oppilaantuntemuksen perusteella huomioiden lyhytkestoisessa 

työskentelyryhmässä tarvittavat roolit, oli ryhmien toiminta selvästi sujuvampaa ja tässä syntyi 

toimivaa vuorovaikutusta myös sellaisten opiskelijoiden välille, jotka eivät etukäteen olleet 

kiinnostuneet toisiinsa tutustumisesta.  

Muutoksia ryhmän tyypillisiin kaveriporukoihin havaitsimme ryhmän retkipäivänä, jolloin 

aktiviteeteissa toimiessa muodostui myös sellaisia porukoita, joita tavallisessa kouluarjessa ei 

ryhmänohjaajan havaintojen ja sosiogrammin mukaan aiemmin ole nähty. Toisaalta hyvin 

tiiviiksi muodostuneet porukat pysyivät retkelläkin yhdessä ja osassa tiiviitä porukoita näkyi 

myös yhteinen välinpitämätön tai jopa negatiivinen asenne retkipäivää kohtaan ja halu 

eristäytyä muista.  

Opiskelijoilta kysyttiin alkukyselyssä, miten hyvin he kokivat tuntevansa ryhmänsä opiskelijat. 

Suurin osa (65 %) kokee, että tuntee osan ryhmäläisistään hyvin ja muutkin vähintään nimeltä. 
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Toiseksi suurin osa (16 %) kokee tuntevansa osan ryhmäläisistä hyvin, mutta muita ei juuri 

ollenkaan. Lähes yhtä suuri osa ryhmäläisistä (13 %) kokee tuntevansa kaikki ryhmäläiset 

hyvin. Muutama opiskelija (6 %) ei koe tuntevansa ryhmäläisiään muuten kuin nimeltä. 

Intervention aktiviteeteissa tuli ilmi, että osa ryhmän jäsenistä ei tiennyt nimen perusteella, 

kenestä opiskelijasta on kyse tai ei osannut nimetä ryhmänsä opiskelijoita.  

Loppukyselyssä alkukyselyä suurempi osa, 76,7 % opiskelijoista kokee tuntevansa osan 

ryhmänsä opiskelijoista hyvin ja muut vähintään nimeltä. 10 % opiskelijoista kokee tuntevansa 

osan hyvin ja muita ei juurikaan. “Tunnen kaikki nimeltä, mutta en muuten” -vaihtoehdon 

valinneita on 6,7 % ja vaihtoehdon “en tunne juuri ketään” 3,3 % opiskelijoista. Alku- ja 

loppukyselyn välisen eron tilastollista merkitsevyyttä tutkin tekemällä muuttujien 

muodostetulle ristiintaulukolle Fisher-Freeman-Haltonin testin. Mittausten välillä ei ole 

tilastollisesti merkitsevää eroa kysymyksen sen suhteen, kuinka hyvin opiskelija koki 

tuntevansa muut ryhmänsä opiskelijat (p=0,512). 

Pyrin selvittämään ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta selvittämään myös 

monivalintakysymyksellä, jossa kysyttiin kuinka monen ryhmäläisen kanssa opiskelija kokee 

jutelleensa viimeisen viikon aikana. Suurin osa vastaajista (42 %) arvioi jutelleensa muutamien 

kanssa ja lähes yhtä suuri osa (39 %) vaihtoehdon suurimman osan kanssa. Opiskelijoista 10 % 

kokee jutelleensa viimeisen viikon aikana yhden tai kahden kanssa. Ei juuri kenenkään kanssa 

jutelleita on 3 % opiskelijoista. Muutama opiskelija (6 %) kokee jutelleensa kaikkien ryhmän 

opiskelijoiden kanssa.  

Loppukyselyssä alkukyselyä suurempi osa (43,3 %) opiskelijoista kokee jutelleensa suurimman 

osan kanssa. Alkukyselyn tavoin 43,3 % opiskelijoista kokee jutelleensa muutamien kanssa ja 

10 % yhden tai kahden kanssa. Opiskelijoista 3,3 % kokee jutelleensa kaikkien ryhmän 

opiskelijoiden kanssa. Tutkin alku- ja loppukyselyn välisen eron tilastollista merkitsevyyttä 

tekemällä muuttujista muodostetulle ristiintaulukolle Fisher-Freeman-Haltonin testin. 

Mittauskertojen välillä ei oletilastollisesti merkitsevää eroa sen suhteen, kuinka monen 

ryhmäläisen kanssa opiskelija kokee jutelleensa viimeisen viikon aikana (p=1,000) suhteen.  

 Ryhmän ilmapiirin selvittämiseksi kyselyyn laadittuun kysymykseen “Miten ryhmäsi jäsenet 

kohtelevat toisiaan” suurin osa opiskelijoista (51,6 %) vastaa, että ryhmän jäsenet kohtelevat 

toisiaan useimmiten ystävällisesti ja asiallisesti, mutta toisinaan ei. Kolmasosa (32,3 %) 

opiskelijoista kokee, että ryhmän jäsenet kohtelevat toisiiaan aina ystävällisesti ja asiallisesti. 

12,9 % opiskelijoista vastaaa, että ryhmän jäsenet kohtelevat toisiaan välillä ystävällisesti ja 
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asiallisesti, välillä eivät ja 3,2 % kokee kohtelun olevan vain joskus ystävällistä ja asiallista, 

useimmiten ei.  

Loppukyselyssä 66,7% vastaa ryhmän jäsenten kohtelevan toisiaan useimmiten ystävällisesti 

ja asiallisesti, toisinaan ei. 20 % kokee kohtelun olevan aina ystävällistä ja asiallista. Loput 13,3 

% valitsevat vaihtoehdon “välillä ystävällisesti ja asiallisesti, välillä ei”. Loppukyselyssä 

vaihtoehtoa “vain joskus ystävällisesti ja asiallisesti, yleensä ei” ei ole valittu lainkaan. Alku- 

ja loppumittauksen välisen eron tilastollista merkitsevyyttä tutkin tekemällä muuttujista 

muodostetulle ristiintaulukolle Fisher-Freeman-Haltonin testin. Mittauskertojen välillä ei ole 

tilastollisesti merkitsevää eroa sen suhteen, kuinka opiskeljat kokevat ryhmäläisten kohtelevan 

toisiaan (p=0,530). 

Ilmapiiriin liittyen selvitin myös työrauhaa kysymällä kokemusta sitä, miten hyvin opiskelija 

kokee voivansa keskittyä oppitunneilla. Mittaus tapahtui VAS-janalla, jossa arvo 0 oli 

sanallistettuna “erittäin huonosti” ja arvo 10 “erittäin hyvin”. Opiskelijoiden alkukyselyssä 

antamien arvojen keskiarvo on 7,35, mediaani on 8 ja moodi 8. Arvon 8 valinneita on 41,9 % 

opiskelijoista Annettujen arvojen vaihteluväli on 2–10. Arvon, joka on pienempi tai yhtä suuri 

kuin 5 antaa 12,9 % opiskelijoista, eli suurin osa opiskelijoista (77,1 %) antaa arvon, joka on 

vähintään 6. Loppukyselyssä kokemus keskittymisestä on hyvin samankaltainen alkukyselyn 

kanssa. Muuttujan saamien arvojen keskiarvo on 7,27, mediaani 8 ja moodi 8. Vaihteluväli on 

3–10. Alku- ja loppukyselyn välisen eron tilastollista merkitsevyyttä tutkin Mann-Whitneyn U-

testillä. Mittausten välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa sen suhteen, kuinka hyvin 

opiskelijat kokevat voivansa keskittyä oppitunneilla (U=452,000; Z=−0,187; p=0,856; 

r=−0,024). 

Keskittymiseen vaikuttavia tekijöitä kartoitin alkukyselyssä monivalintakysymyksellä, jossa 

opiskelijan oli mahdollista valita useita eri vaihtoehtoja. Useimmin valittu keskittymistä 

heikentävä tekijä on se, että opiskeltava asia ei kiinnosta (24 valintaa). Myös omiin ajatuksiin 

uppoutuminen (16), netti ja some (16) heikensivät keskittymistä. Hälinä ja meteli luokassa on 

valittu 10 kertaa. Keskittymistä heikentäväksi tekijäksi on valittu seitsemän kertaa se, että 

tilanne luokassa ahdistaa. Niukempia valintoja saa oppilaan omat ahdistavat ajatukset (3 

mainintaa) ja se, että kaverit häiritsevät (1 maininta). 

Havainnoinnin perusteella interventio-oppitunneilla työrauha oli pääosin hyvä. Kuitenkin 

jokaisella oppitunnilla ryhmänohjaaja joutui puuttumaan joidenkin oppilaiden keskinäiseen 

jutusteluun hetkinä, joissa tarkoituksena oli kuunteleminen tai itsenäinen työskentely.  
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5.3 Opiskelijoiden kokemukset interventiosta 

Opiskelijoiden kokemukset intervention hyödyllisyydestä ryhmän ilmapiirin kannalta 

jakautuvat kahtia. Opiskelijat merkitsivät mielipiteensä VAS-janalle siten, että arvon 0 

vastineena oli sanallinen ilmaus “ei ollenkaan hyödyllistä” ja arvon 10 “erittäin hyödyllistä”. 

Hiukan yli puolella opiskelijoista (53,3 %) annettu arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 5 ja 

vastaavasti hieman alle puolella (46,7 %) kuusi tai suurempi. Annettujen arvojen moodeja ovat 

5 ja 7, mediaani on 5 ja keskiarvo 5,43.  

Tarkastelin kokemusta intervention hyödyllisyydestä opiskelun ja oppimisen haasteiden 

suhteen. Tutkin Mann-Whitneyn U-testillä, erosivatko niiden opiskelijoiden, joilla on 

oppimisen tai opiskelun haasteita, antamat arvot muiden opiskelijoiden kokemuksesta jakson 

hyödyllisyydestä. Ryhmien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa (U=95,500, Z=−0,637, 

p=0,524; r=−0,114). 

Yhteyttä opiskelijoiden loppukyselyssä antaman ilmapiiriarvion ja hyödyllisyysarvion välillä 

tutkin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. Spearmanin rhon arvoksi saatiin 0,241, 

p=0,200, eli ilmapiiri- ja hyödyllisyysarvioiden välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä.  

Tarkastelin opiskelijoiden kokemusta intervention hyödyllisyydestä myös pyytämällä heitä 

arvioimaan sitä, voisiko vastaavasta ryhmänohjauksesta olla hyötyä muillekin 

lukiolaisryhmille. Täsmälleen puolet opiskelijoista vastasi kyllä ja puolet ei. Sukupuolen 

vaikutusta mielipiteeseen tutkin Khiin neliö -testillä. Sukupuolella ei ole tilastollisesti 

merkitsevää vaikutusta mielipiteeseen (𝑥 (1, N=30)=0,144; p=0,500; Cramer’s V=0,069). 

Myöskään poissaoloilla (𝑥 (1, N=31)=0,600; p=0,350; Cramer’s V=0,141) tai oppimisen tai 

opiskelun haasteilla ei ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta mielipiteeseen intervention 

hyödynnettävyydestä (𝑥 (1, N=30)=0,136; p=0,500; Cramer’s V=0,07).  

Lisäksi selvitin kokemuksia interventiojaksosta opiskelijoiden kirjoittamista avoimista 

vastauksista. Vastauksissa tuodaan eniten esille myönteistä suhtautumista interventioon (16 

mainintaa). Myönteisesti suhtautuneet kuvaavat interventiota mukavaksi ja toimivaksi. 

Kielteistä suhtautumista esille tuo seitsemän opiskelijaa. Kielteistä suhtautumista ilmentävissä 

palautteissa suhtautumisen syytä ei ole aina ilmaistu. Syytä eritelleet opiskelijat kuvaavat 

kokeneensa intervention turhaksi, joko siksi, että heidän mielestään intervention olisi ollut syytä 

kohdentua vain yksittäisiin opiskelijoihin tai siksi, että he kokevat opiskelun olevan tärkeämpää 
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kuin ryhmän toiminnan kehittämisen. Myös interventioon neutraalisti suhtautunut opiskelija 

kokee sen turhaksi edellä mainituista syistä.  

“Ei ois tarvinnut ottaa koko luokkaa mukaan parin ihmisen takia jotka ei osaa olla” 

“Mielestäni ryhmänohjaustunnit ovat olleet täysin turhia. Olisin mieluummin opiskellut” 

“…olisi hyödyllisempää ollut puhua niiden kanssa vain jotka meteliä pitävät ja muut voisivat 

tehdä keskeneräisiä kouluhommia.” 

Intervention kokeminen turhaksi mainitaan aineistossa useammin ( 6 mainintaa) kuin kokemus 

sen tarpeellisuudesta (3 mainintaa). 

Opiskelijoiden jaksoon liittyvissä kokemuksista tulee esille myönteisiä kokemuksia 

ryhmäytymisestä ja toisiin opiskelijoihin tutustumisesta.  

“Oli ihan kiva tehdä ryhmäjuttuja sellaisten kanssa, joita ei tunne ennestään” 

Avoimissa vastauksissa opiskelijat kirjasivat tunneilta mieleen jääneitä asioita. Opiskelijat 

tuovat vastauksissaan esille toimintoja, jotka kohdistuivat juuri intervention kannalta tärkeisiin 

tavoitteisiin: opiskelijoille mieleen ovat jääneet erityisesti nimien oppimiseen ja tutustumiseen 

liittyneet leikit sekä toiminnalliset ryhmätehtävät.  

“Kaikenlaiset pelit ja leikit, joilla saatiin porukkaa liikkeelle” 

Yksi opiskelija nostaa esille käytettävissä olleen ajan rajallisuuden. 

“Ihan ok mutta todella vähän tehtiin jotain, ei ollut aikaa tutustua kovin moneen”. 

Loppukyselyssä opiskelijat vastasivat jaksoon liittyviin kyllä–ei -väittämiin, joilla selvitin 

jakson vaikutuksia opiskelijan sosiaalisiin suhteisiin ryhmässä. Opiskelijoista 23 % kokee 

oppineensa uusia nimiä ja 63 % on jakson aikana jutellut jonkun sellaisen kanssa, jota ei 

tuntenut ennestään. Noin puolet (53 %) opiskelijoista kokee tutustuneensa paremmin 

ryhmäläisiinsä. Reilu kolmasosa (37 %) opiskelijoista huomasi intervention aikana ryhmässään 

jonkun, johon haluaisi tutustua paremmin ja 13 % kokee saaneensa intervention aikana uuden 

kaverin. Vastausten frekvenssit prosentteina on kootu taulukkoon 3. 
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Taulukko 3. Vastaukset loppukyselyn kyllä-ei -väittämiin, frekvenssit prosentteina.  

 kyllä ei 

opin uusia ryhmäläisteni nimiä 23 % 77 % 

Juttelin jonkun sellaisen kanssa, jota en tuntenut ennestään 63 % 37 % 

Tutustuin ryhmäläisiini paremmin 53 % 47 % 

Huomasin ryhmässäni jonkun, johon haluaisin tutustua paremmin 37 % 63 % 

Sain uuden kaverin 13 % 87 % 
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6 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, vaikuttavatko taustatekijät (oppimisen ja 

opiskelun haasteet, luvattomat poissaolot ja sukupuoli) opiskelijan kokemukseen ryhmänsä 

ilmapiiristä. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, millaisia vaikutuksia ilmapiirin kehittämiseen 

tähtäävällä interventiolla on opiskelijoiden kokemukseen ryhmänsä ilmapiiristä. Intervention 

vaikutusten tarkastelun lisäksi kartoitin opiskelijoiden kokemuksia interventiosta.  

6.1 Oppimisen ja opiskelun haasteiden vaikutus kokemukseen ryhmän ilmapiiristä 

Tarkastellessani sukupuolen, opiskelun ja oppimisen haasteiden ja luvattomien poissaolojen 

vaikutusta kokemukseen ilmapiiristä havaitsin niiden opiskelijoiden, joilla on opiskelun ja/tai 

oppimisen haasteita eroavan tilastollisesti merkitsevästi muista opiskelijoista sen suhteen, 

millaisen arvon he antavat ilmapiirimuuttujalle: haasteita kokevat antavat ilmapiirille muita 

enemmän heikompia arvoja. Ilmapiiriin liittyvinä tekijöinä tutkin myös kokemusta 

oppitunneilla viihtymisestä ja kokemusta keskittymisestä. Myös viihtymisen ja keskittymisen 

osalta ne opiskelijat, joilla oli opiskelun tai oppimisen haasteita, erosivat muista opiskelijoista 

sen suhteen, miten hyvin he kokivat viihtyvänsä oppitunneilla ja siinä, miten hyvin he kokivat 

voivansa keskittyä.  

Ryhmän ilmapiirin ja toimivuuden kehittäminen olisi tämän tutkimuksen tulosten perusteella 

erityisen merkityksellistä niiden opiskelijoiden kannalta, joilla on opiskelun tai oppimisen 

haasteita. Mielenterveyden ongelmat ja oppimisvaikeudet voivat vaikeuttaa opintoihin 

kiinnittymistä ja kaverisuhteiden muodostumista (Goldberg, Higgins, Raskind &Herman, 

2003; Hakkarainen, Holopainen & Savolainen, 2015; Hickey ym., 2019, s. 117).  Opiskelun ja 

oppimisen haasteiden esiintyvyys on kasvanut (Sinkkonen, Kyttälä, Kiiskinen & Jäntti, 2016) 

ja todennäköisesti kasvaa edelleen esimerkiksi oppivelvollisuusiän nostamisen takia 

(Valtioneuvosto, 2021). Tutkimuksen kohteena olleessa ryhmässä erilaisia opiskelun ja 

oppimisen haasteita oli lähes puolella. Myös kouluterveyskyselyssä (THL, 2019) noin puolet 

lukiolaisista raportoi kokeneensa eriasteisia oppimisen vaikeuksia, lähes neljäsosa 

mielenterveyden haasteita ja reilu kymmenesosa jaksamisen ongelmia. Oppimisen ja opiskelun 

haasteiden yleistymisen myötä ryhmien ilmapiiriä olisi entistäkin tärkeämpää pyrkiä 

kehittämään (Gantt & Agazarian, 2018, s. 2). Myönteisten ryhmäkokemusten ja kouluyhteisöön 

kuulumisen on havaittu vaikuttavan esimerkiksi koulutuksen läpäisemiseen ja 

opintomenestykseen (Myllyniemi & Kiilakoski, 2018, s. 42). Oppimisen haasteet ovat 
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riskitekijä lukio-opintojen keskeyttämiselle. Opinnoista suoriutumiseen tarvitaan laajempaa 

kuin pelkästään oppimiseen kohdistuvaa tukea. (Hakkarainen, Holopainen & Savolainen, 

2015.) Tässä tutkimuksessa esitetyn suuntainen interventio voisi olla yksi tapa kehittää 

opiskelijaryhmien toimivuutta ja ilmapiiriä, mikä osaltaan voisi auttaa etenkin oppimisen ja 

opiskelun haasteita kokevien opiskelijoiden selviytymistä lukio-opinnoista.  

Lukio-opiskelijoiden kokemuksia opiskeluhyvinvoinnista ja siihen liittyvistä tekijöistä ovat 

tutkineet pro gradu -tutkielmissaan Saarelainen ja Pohjalainen (2020), jotka ovat koonneet 

tutkielmiensa tuloksista yhteisen artikkelin. Saarelaisen ja Pohjalaisen mukaan omaan ryhmään 

kuulumisen tunne ja ryhmän tarjoama sosiaalinen tuki koettiin tärkeäksi. Opiskelijaryhmän 

toimivuus, esimerkiksi ryhmän hyvä koheesio ja hyvä ilmapiiri rakentavat oppimisympäristön 

sosiaalista ja emotionaalista turvallisuutta, jolla on vaikutusta sekä oppimiseen että opiskelijan 

hyvinvointiin (Hickey ym., 2019, s. 117; Haapaniemi & Raina, 2014, s. 107; Stangor, 2014, 

luku 1; Pennington, 2005, s. 15). Parhaimmillaan opiskelijaryhmän antama sosiaalinen tuki voi 

auttaa opiskelijaa selviytymään opinnoistaan opiskelun tai oppimisen haasteista huolimatta 

(Hickey ym., 2019, s. 117). Lukioilla on velvoite järjestää tarvittava oppimisen ja opiskelun 

tuki (Opetushallitus, 2019, s. 30). Ryhmien  toiminnan kehittäminen erityisopettajan ja 

aineenopettajien  yhteistyönä voisi olla yksi tapa edistää etenkin oppimisen tai opiskelun 

haasteita kokevien opiskelijoiden hyvinvointia ja kykyä suoriutua lukio-opinnoista.  

6.2 Intervention vaikutukset ja opiskelijoiden kokemukset interventiosta 

Tämän tutkimuksen kaltaista ryhmän ilmapiirin kehittämiseen tähtäävää interventiotutkimusta 

lukioikäisillä ei ole aiemmin tiettävästi tehty Suomessa ja kansainvälistäkin tutkimusta toisen 

asteen oppilaitoksissa toteutetuista ryhmiin liittyvistä interventioista on vielä melko vähän. 

Tämän tutkimuksen puitteissa toteutetulla interventiolla ei ollut tilastollisesti merkitseviä 

vaikutuksia VAS-janalla mitattuihin ilmapiiri- tai viihtymismuuttujiin tai siihen, miten hyvin 

opiskelijat kokivat voivansa keskittyä oppitunneilla. Myöskään ryhmän kaverisuhteisiin, 

toisten kohteluun, ryhmän jäsenten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmän kaverisuhteisiin 

liittyvissä muuttujissa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja alku- ja loppumittausten 

välillä.  

Pieniä myönteisiä muutoksia oli kuitenkin näkyvissä siinä, kuinka hyvin opiskelija koki 

tuntevansa ryhmänsä jäsenet ja kuinka monen ryhmän jäsenen kanssa opiskelija koki 

jutelleensa viimeisen viikon aikana. Lisäksi positiivinen muutos tapahtui siinä, miten 
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opiskelijat kohtelevat toisiaan. Myönteisinä vaikutuksina loppukyselystä selvisi, että puolet 

opiskelijoista koki tutustuneensa paremmin ryhmänsä jäseniin, 37 % oli intervention aikana 

huomannut ryhmässään jonkun, johon haluaisi tutustua ja reilu kymmenesosa oli saanut uuden 

kaverin. Tutkittavan ryhmän kehitysprosessi jatkuu seuraavina lukuvuosina, joten ryhmällä on 

mahdollisuus kehittyä vielä yhtenäisemmäksi. 

Tutkittavan ryhmän opiskelijoiden käsitys ryhmänsä kaverisuhteista jakautui kahtia sekä alku- 

että loppukyselyssä: toiset kokivat, että kaikki opiskelijat kuuluvat johonkin kaveriporukkaan 

kun taas toiset kokivat ryhmässä olevan kaveriporukoita, joiden ulkopuolelle osa opiskelijoista 

jää. Lisäksi alkukyselyssä 16 % opiskelijoista koki kaikkien olevan kavereita keskenään, mutta 

loppukyselyssä vain 3,3 % . Tämä voi mahdollisesti johtua siitä, että jakson aikana opiskelijat 

ovat heränneet tarkastelemaan ja pohtimaan tarkemmin ryhmänsä kaverisuhteiden tilannetta.  

Sosiogrammin perusteella näytti siltä, että ryhmässä on tiiviitä, selkeitä kaveriporukoita ja 

lisäksi niiden ulkopuolelle jääviä opiskelijoita, mutta opiskelijoilla oli kuitenkin kiinnostusta 

tutustua myös kaveriporukkansa ulkopuolella oleviin opiskelijoihin. Loppukyselystä selvisi, 

että reilu kymmenesosa opiskelijoista koki saaneensa intervention aikana uuden kaverin ja 

kolmannes opiskelijoista oli huomannut ryhmässä jonkun, johon haluaisi jatkossa tutustua 

paremmin. Nämä pienet muutokset voivat olla tärkeitä askeleita kohti ryhmän sisällä olevien 

tiiviiden kaveriporukoiden avautumista. Maunun (2018) mukaan pitkäjänteisellä 

ryhmäyttämisellä ryhmään syntynyt ilmapiiri mahdollisti sen, että ryhmään pystyttiin 

joustavasti ottamaan uusiakin jäseniä. Samalla kyse on myös sosiaalisista taidoista, kyvystä 

tutustua ja luoda kontakteja uusiin ihmisiin (Caldarella & Merrell, 1997; Keltikangas-Järvinen, 

2010, s. 18–20; Salmivalli, 2005, s. 79).   

Sosiaalisten taitojen merkitys työelämässä on suuri ja niiden merkitys todennäköisesti vain 

kasvaa tulevaisuudessa (PEW research, 2016; OECD, 2021, s. 3). Myös nuoret itse kokevat 

sosiaalisten taitojen olevan yksi tärkeimpiä elämässä tarvittavia taitoja (Myllyniemi & 

Kiilakoski, 2018, s. 74). Lukion opetussuunnitelmaan on kirjattu lukiokoulutuksen tehtävä 

työelämässä ja yhteiskunnan jäsenenä toimimisessa tarvittavien taitojen kehittäjänä. 

(Opetushallitus, 2019, s. 16). Sosiaalisia taitoja opitaan ryhmissä ja nuorelle oppilaitoksessa 

toimivat ryhmät ovat paikka, joissa he viettävät ison osan ajastaan. Nuoret kuitenkin kokevat 

oppivansa sosiaalisia taitoja enimmäkseen formaalin opetuksen ulkopuolella (Myllyniemi & 

Kiilakoski, 2018, s. 74). Vertaisryhmässä toimiminen on nuorelle tärkeää, mutta Haapaniemen 

ja Rainan (2014, s. 46) mukaan on ongelmallista, jos sosiaalisten taitojen oppiminen tapahtuu 
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ilman aikuisen kasvattajan antamaa tukea ja ohjausta. Oppilaitoksissa olisi hyvä huomioida 

nuoren kehitysvaiheeseen kuuluva perheestä irtautuminen ja sen myötä tarvittava tuki 

itsenäiseen yhteisöihin liittymiseen. Maunun (2018) mukaan ryhmiin ja yhteisöihin liittymisen 

ei voida olettaa sujuvan nuorilta itsestään, vaan oppilaitoksilla on vastuu antaa tähän tukea. 

Oppilaitoksista puuttuu kuitenkin usein selkeät käytännöt, joilla opiskelijoiden sosiaalista 

kasvua tuetaan, vaikka se koetaan yksimielisesti tärkeäksi (Maunu, 2018).  

Puolet osallistuneista opiskelijoista koki intervention hyödylliseksi ja puolet ei. Loppukyselyn 

avoimissa vastauksissa myönteistä suhtautumista tuotiin kuitenkin esille enemmän kuin 

kielteistä suhtautumista. Opiskelijat pitivät hyvänä mahdollisuutta olla vuorovaikutuksessa 

muiden, myös itselle vieraampien ryhmäläisten kanssa erilaisten toiminnallisten leikkien ja 

pelien kautta. Myös ryhmän ulkoiluretkipäivä sisälsi tyypillisestä koulupäivästä poikkeavaa 

ohjelmaa, joka synnytti ryhmän jäsenten välillä uudenlaisia vuorovaikutussuhteita. Osa 

opiskelijoista kuitenkin koki, että intervention aktiviteetit veivät turhaan aikaa opiskelulta. 

Lukiossa opintojen tiivis suorittaminen on keskeisessä osassa ja korostuu entisestään, koska 

ylioppilastodistuksen merkitys jatko-opintovalinnoissa on kasvanut. Suoritus- ja 

yksilökeskeisyys voi pahimmillaan vaarantaa lukion kasvatustehtävän (Nivala & Ryynänen, 

2016, s. 15–16), minkä vuoksi sosiaalisen kasvun tavoitteita ja ryhmän merkitystä 

oppimisympäristönä ja hyvinvoinnin tukena olisi hyvä tuoda opetussuunnitelmassa ja 

oppilaitosten toiminnassa paremmin näkyväksi ja osaksi kaikkien aineiden opetusta. 

Esimerkiksi pienryhmätoiminta, jonka suunnittelussa hyödynnetään tietoa ryhmien 

kehittymisestä ja toiminnasta voisi olla helppo tapa mahdollistaa opiskelijoiden välistä 

vuorovaikutusta ja tukea sosiaalisten taitojen kehitystä (Wurster, Kivlighan &Foley-Nipcon, 

2020).  

Oman haasteensa ryhmien kehityksen tukemiseen tuo kuitenkin se, että Kallaksen, Nikkolan ja 

Räihän (2013, s. 32) mukaan suomalaisilla opettajilla ei ole riittävästi psykologiaan ja 

sosiaalitieteisiin pohjaavaa tietoa ryhmäilmiöistä, eikä hyvin toimivan ryhmän merkitystä 

oppimisympäristönä tiedosteta ja hyödynnetä tarpeeksi. Pienryhmiä hyödynnetään opetuksessa 

enemmän, mutta niissä olisi huomioitava mahdollisuus ryhmän kehityksen prosessiin, eli 

ryhmien tulisi saada toimia riittävän pitkäkestoisesti. Lyhytkestoisissa ryhmissä korostuu 

opettajan tietoisuus esimerkiksi ryhmään liittyvistä rooleista ja kyky tukea ryhmien toiminnan 

käynnistymistä ja etenemistä (Haapaniemi & Raina, 2014, s. 126).  
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Tässä tutkimuksessa saatujen intervention vaikutuksiin liittyvien tulosten niukkuuteen saattoi 

vaikuttaa esimerkiksi intervention lyhyt kesto, josta eräs opiskelija antoi palautetta myös 

loppukyselyn avoimessa vastauksessa. Maunu (2018) havaitsi tutkimuksessaan pitkäjänteisellä 

ryhmäyttämisellä olevan myönteisiä vaikutuksia ammattioppilaitoksen opiskelijaryhmien 

ilmapiiriin verrattuna ryhmiin, joille vastaavan laajuista ryhmäyttämistä ei oltu toteutettu.  

Vaikutusta saattoi olla myös sillä, että loppukysely toteutettiin heti intervention jälkeen. On 

mahdollista, että intervention vaikutuksia tulee näkyviin vasta myöhemmin. Toisaalta, jos 

interventiolla olisi havaittu olleen vaikutuksia, olisi niiden pysyvyyttä ollut tarpeen seurata 

intervention vaikuttavuuden varmistamiseksi. Myös ryhmän suuri koko (33 opiskelijaa) saattoi 

vaikuttaa siihen, ettei aktiviteeteissa päästy kovin syvälliseen tutustumiseen ja yhteishengen 

luomiseen. Pennington (2005) toteaa, että yli 30 jäsentä käsittävien ryhmien johtaminen on 

haasteellista ja ryhmä hajoaa herkästi alaryhmiksi. Lisäksi tutkimuksen kannalta otoskoko oli 

pieni, mikä voi olla syynä siihen, ettei tilastollisesti merkitseviä eroja tullut esille. Suurempaa 

joukkoa tutkittaessa mahdolliset muutokset voitaisiin saada paremmin näkyviin tilastollisessa 

tarkastelussa.  

Oman haasteensa luo tutkittavan ilmiön tavoittaminen. Koska ilmapiiri on hyvin 

moniulotteinen ja määritelmällisesti vaikeasti tavoitettava, on se mittaaminen ongelmallista 

(Thebald McClendeon & Burlingame 2010, s. 165–166.). Opiskelijoilla on esimerkiksi voinut 

olla erilaisia käsityksiä siitä, mitä ilmapiirillä tarkoitetaan, kuten Paju (2011, s. 41) havaitsi 

tutkimuksessaan. Tässä tutkimuksessa ilmapiiriä tarkasteltiin varsinaisen ilmapiirimittarin 

avulla myös oppitunneilla viihtymisen ja keskittymisen näkökulmasta. Näiden muuttujien 

osalta haasteena on, että niihin liittyy myös yksilöstä riippuvia tekijöitä.  

Selvitin tutkimuksessa myös ryhmän kaverisuhteita sekä opiskelijoiden välisen 

vuorovaikutuksen määrää ja koettua laatua. Kyselyssä olisi näiden muuttujien lisäksi ollut 

hyödyllistä selvittää, kokevatko opiskelijat kuuluvansa ryhmäänsä ja olevansa tärkeä osa sitä, 

kuten esimerkiksi Kouluterveyskyselyssä (THL, 2019).  

Tämä kehittämistutkimuksen näkökulmasta toteutettu interventiotutkimus antaa yhden 

esimerkin siitä, miten opiskelijaryhmän ilmapiiriä voidaan tarkastella ja pyrkiä kehittämään 

formaalin opetuksen puitteissa. Tutkimuksen tavoitteena ei ollut valmiin mallin tai tuotteen 

laatiminen, vaan yhden, kuvattuun kontekstiin sijoittuvan ehdotuksen tuottaminen 

toimintamallista, joka on kehittämiselle ja jalostamiselle avoin.  
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Kehittämistutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena on muutoksen aikaansaaminen. Vaikka 

selkeitä ja vakuuttavia tuloksia toteutetun intervention vaikutuksista ei saatu, on interventiolla 

väistämättä ollut vaikutus sen kohteena olleeseen ryhmään. Ryhmän kehityksen tukeminen 

auttaa luomaan ryhmästä sosiaalisesti ja emotionaalisesti turvallista opiskeluympäristöä. 

Kaikki opiskelijat, mutta etenkin ne, joilla on opiskelun ja oppimisen haasteita, hyötyvät 

ryhmään kuulumisesta ja ryhmän tuomasta sosiaalisesta tuesta. Lisäksi opetusryhmä on 

ympäristö, jossa harjoitellaan työelämässä ja yhteiskunnan jäsenenä toimimisessa tärkeitä 

sosiaalisia taitoja.  

6.3 Tutkimustulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimusehdotukset 

Huomion kiinnittäminen opiskelijaryhmien toimivuuteen ja ryhmien toiminnan tukeminen olisi 

tämän tutkimuksen perusteella merkityksellistä niin oppimisen ja opiskelun tuen, laaja-alaisten 

oppimistavoitteiden kuin lukion kasvatustehtävänkin näkökulmasta. Sopivien, helposti eri 

oppiaineiden opetuksessa ja oppilaitoksen arjessa toteutettavien toimintatapojen kehittäminen 

tähän tarkoitukseen olisi jatkossa hyödyllistä.  

Kehittämistutkimusta lähestymistapana hyödyntävä interventiotutkimus soveltuisi tämän 

tutkimuksen perusteella hyvin käytettäväksi lukio-opiskeluun liittyvien ryhmäilmiöiden 

parissa. Intervention vaikutuksia tutkittaessa voisi olla hyötyä suuremmasta otoskoosta ja 

vaikutusten mittaamisesta kaksivaiheisesti, heti intervention jälkeen ja uudestaan hieman 

myöhemmin. Keskusteluissa interventiossa mukana olleen ryhmänohjaajan kanssa on tullut 

ilmi, että koulun muu henkilökunta on havainnut tutkitussa ryhmässä myönteisiä muutoksia 

uuden lukuvuoden alkaessa. Olisi mielenkiintoista selvittää sitä, miten ryhmän kehitysprosessi 

eteen ja millaisia mahdollisia vaikutuksia interventiolla on pitemmällä aikajänteellä. Nyt 

toteutetun intervention kaltaisen, mutta esimerkiksi koko lukuvuoden kestävän toimintamallin 

vaikutusten tutkiminen olisi erittäin mielenkiintoista. Myös oppiaineiden opetuksen puitteissa 

toteutettava pitkäkestoiset ryhmätyöskentelymallit voisivat olla toimintatapoja, jota olisi 

hyödyllistä kehittää ja tutkia. 

Kiinnostava tutkimuskohde olisi myös se, millaisia käsityksiä opiskelijoilla ja opettajilla on 

ryhmän merkityksestä oppimisympäristönä ja sosiaalisen tuen tarjoajana. Myös 

aineenopettajien ja erityisopettajien tietoisuutta ryhmäilmiöistä ja kykyä tukea nuorten 

sosiaalista kasvua sekä ryhmien kehitystä ja toimintaa olisi tärkeää kartoittaa ja kehittää. Tämän 

tutkimuksen aikana toteutetun intervention jälkeen kyseisessä lukiossa päätettiin aloittaa 
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ryhmänohjaajien mentorointi, jonka avulla hyväksi havaittuja toimintamalleja voidaan jakaa ja 

edelleen kehittää. Tällaisten prosessien tutkiminen ryhmien toiminnan kehittämisen sekä 

ryhmänohjaajiina toimivien aineenopettajien ammatillisen kasvun näkökulmasta olisi 

hyödyllistä. 

6.4 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointi 

Tutkimusta tehdessäni pyrin suojaamaan opiskelijoiden anonymiteettiä mahdollisimman hyvin. 

Tutkimukseen liittyen ei tallennettu opiskelijoista mitään henkilötietoja. Viestiminen 

opiskelijoille onnistui ryhmänohjaajn välityksellä. Riittävän tiedon saaminen tutkimuksesta ja 

vapaaehtoinen suostuminen osallistumiseen on ihmistieteellisen tutkimuksen keskeinen 

eettinen periaate (Kohonen, Kuula-Luumi & Spoof, 2019, s. 8). Ennen tutkimusta opiskelijoita 

ja heidän huoltajiaan informoitiin tutkimuksesta ja opiskelijat saivat antaa kirjallisen 

suostumuksen kyselyvastausten käyttämiseen. Informoinnissa opiskelijoille kerrottiin, että 

kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Opiskelijat vastasivat tutkimukseen liittyviin 

kyselyihin anonyymisti ja vastauksia tarkasteltiin vain kokonaisuuksina. Tutkimusraportissa ei 

käytetty oppilaitoksen nimeä tai sijaintitietoja. Oppilaitoksen rehtori antoi tutkimusluvan, joka 

mahdollisti ryhmän havainnoimisen ja osallistumiseni intervention toteuttamiseen. 

 Tässä tutkimuksessa ei kehittämistutkimukselle tyypillisesti ollut kontrolliryhmää ja kyselyyn 

vastanneiden opiskelijoiden määrä oli pieni (N=31 ja N=30). Tutkimuksen alku- ja 

loppukyselyistä saatujen tulosten yleistettävyys jää näin ollen heikoksi. 

Kehittämistutkimuksessa ei kuitenkaan pyritä mahdollisimman hyvään yleistettävyyteen 

samaan tapaan kuin perinteisessä kokeellisessa tutkimuksessa (Anderson & Shattuck, 2012; 

Barab, 2014, 153; Barab & Squire, 2004 Collins, Joseph & Bielaczyc, 2009). Tämän 

tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että luonnollisessa ympäristössä tapahtuvassa 

kokeessa kontekstin erilaisia vaikutuksia ei millään voida saada poissuljettua, tosin 

kehittämistutkimuksessa se ei ole edes tavoiteltavaa. Tutkimuksen kontekstia on pyritty tässä 

raportissa kuvaamaan eri näkökulmista tarkasti, mutta opiskelijoiden anonymiteettiä suojaten. 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta on pyritty lisäämään keräämällä sekä määrällistä että 

laadullista aineistoa. Määrällistä aineistoa tarkasteltiin tilastollisten menetelmien avulla ja 

saatua tietoa täydennettiin ja syvennettiin laadullisesta aineistosta saadulla tiedolla.  

Tutkimuksen pääasiallinen aineisto koostui kyselylomakkeen avulla kerätystä tiedosta. 

Kyselylomakkeen laatimisessa on omat haasteensa. Riskinä on, että kysymykset ja väitteet 
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tulivat väärinymmärretyiksi ja se, ettei mittarilla tavoitettu sitä, mitä haluttiin tutkia. 

Tärkeimpien muuttujien osalta tiedonkeruun tekniseksi toteutustavaksi kyselyyn valittiin VAS-

jana, jolla voidaan saada esimerkiksi Likert-asteikkoa hienosyisempää ja siten luotettavampaa 

tietoa (Metsämuuronen, 2006, s. 62). VAS-jana toteutettiin teknisesti liukukytkimen avulla. 

Liukukytkimen käytettävyys puhelimen näytöllä saattoi kuitenkin olla haasteellisempaa kuin 

esimerkiksi monivalintakysymykseen vastaaminen. Toisaalta alku- ja loppukyselyn tulosten 

samankaltaisuus tunnuslukujen osalta voi kertoa mittarin sisäisestä validiteetista. Kyselyyn 

laadittiin melko runsaasti kysymyksiä, mutta opiskelijat vastasivat kyselyyn kuitenkin nopeasti. 

Se voi kertoa siitä, ettei kysely ollut liian kuormittava, mutta toisaalta nopea vastaaminen voi 

myös tarkoittaa, etteivät opiskelijat pysähtyneet pohtimaan vastauksiaan.  

Aineiston analyysin osalta on huomioitava, että pienelle otokselle sopivien määrällisten 

analyysimenetelmien löytäminen oli haastavaa. Olen pyrkinyt raportoimaan aineiston 

käsittelyn ja menetelmien käytön, jotta lukijalla on mahdollisuus arvioida työn luotettavuutta. 



51 
 

Lähteet  

Anderson, T & Shattuck, J. (2012). Design-based research: A decade of progress in education 

research? Educational Researcher, 41(1), 16–25.  

Barab, S. (2014). Design-based research: A methodological toolkit for engineering change. 

Teoksessa R.K. Sawyer (toim.). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences, 151–

170. Cambridge University Press.  

Barab, S. & Squire, K. (2004) Design-based research: Putting a stake in the ground. The Journal 

of the Learning Sciences 13(1), 21-24.   

Barry, M.M., Clarke, A.M. and Dowling, K. (2017) Promoting social and emotional well being 

in schools. Health Education, 117(5), 434–451.  

Caldarella, P. & Merrell, K. W. (1997). Common dimensions of social skills of children and 

adolesscents: a taxonomy of positive behaviors. School Psychology Review, 26, 264–279.  

Chen, J. & Lin, T. (2015). Effect of peer attendance on college student’s learning outcomes in 

a microeconomics course. The Journal of Economics Education, 46(4), 350–359.  

Cobb, P, Confreay, J, diSessa, A, Lehrer, R & Schauble, L. (2003). Design experiments in 

educational research. Educational Researcher, 32(1), 9–13.  

Collins, A., Joseph, D. & Bielaczyc, K. (2004). Design research: Theoretical and 

methodological issues. The Journal of the Learning Sciences 13(1), 15–42   

Edelson, D. C. (2002). Design research: What we learn when we engage in design. The Journal 

of the Learning Sciences, 11(1), 105-121.  

Gantt, S.P & Agazarian, Y.M. (2018). Overview of the theory of living human systems and its 

systems-centered practice. Teoksessa S.P. Gantt & Y.M. Agazarian (toim.). SCT in action: 

Applyin the Systems-Centered Approach in Organizations (s. 1–24) . Florida: Routledge, 

an imprint of Taylor and Francis.  

Goldberg, R. Higgins, E., Raskind, M. & Herman, K. (2003). Predictors of success in 

individuals with learning disabilities: a qualitative analysis of a 20 – year longitudinal 

study. Learning Disabilites Research & Practice, 18(4), 222–236.   

Grönfors, M. (2015). Havaintojen teko aineistonkeräyksen menetelmänä. Teoksessa R. Valli & 

J. Aaltola (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja 

aineistonkeruu:virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (s.146–161). Jyväskylä: PS-kustannus.  

Grönfors, M. & Vilkka, H. (2011). Laadullisen tutkimuksen kenttätyömenetelmät. 

Hämeenlinna: Sofia-sosiologia-Filosofiapu Vilkka. Saatavilla: 

http://vilkka.fi/books/Laadullisen_tutkimuksen.pdf (luettu 18.9.2021).  



52 
 

Haapaniemi, R. & Raina, L. (2014). Rakenna oppiva ryhmä: pedagogisen viihtymisen käsikirja. 

Jyväskylä: PS-kustannus. 

Hautamäki, J. (2015). Koulutettavuus ja interventio. Teoksessa S. Moberg, J. Hautamäki, J. 

Kivirauma, U. Lahtinen, H. Savolainen & S. Vehmas (toim.). Erityispedagogiikan 

perusteet (s. 112–127). Jyväskylä: PS-kustannus.  

Hakkarainen, A., Holopainen, L. & Savolainen H. (2015). A five-year follow-up on the role of 

educational support in preventing dropout from upper secondary education in Finland. 

Journal of Learning Disabilities, 48(4), 408–421.  

Hartup, W. (2009). Critical issues and theoretical viewpoints. Teoksessa K. H. Rubin, W.M. 

Bukowski & B. Laursen (toim.). Peer Interactions, Relationships, and Groups (s. 3– 19). 

New York: The Guilford Press.  

Hickey, J., Picciotto, A., Patel, W & Hunt, K. (2019). Promoting psychological health and early 

intervention in schools. Teoksessa J. Faulconbridge, A. Laffan, K. Hunt & S. Brennan 

(toim). Improving the psychological wellbeing of children and young people: Effective 

prevention and early intervention across health, education and social care. Lontoo: Jessica 

Kingsley Publishers. 

Helkama, K., Myllyniemi, R., Liebking, K., Ruusuvuori, J, Lönnqvist, J., Hankonen, N., 

Renvik, T.A., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. (2020). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 

(11. uudistettu painos). Helsinki: Edita.  

Holopainen, P., Järvinen, R., Kuusela, J. & Packalen, P. (2009). Työrauha tavaksi: 

kohtaaminen, toimintakulttuuri ja pedagogiikka koulun arjessa. Opetushallitus. Helsinki: 

Edita.  

Kohonen, I., Kuula-Luumi, A. & Spoof, S. (2019). Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset 

periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan ohje 2019. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019 (2. 

uudistettu painos). 

Kortering, L. J., & Christenson, S. (2009). Engaging students in school and learning: The real 

deal for school completion. Exceptionality, 17(1), 5–15. 

Ikonen, K. (2020). Lukion erityisopettajien työnkuva ja heidän siinä kokemansa haasteet. Pro 

gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.  

Julin, S. & Rumpu, N. (2018). Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi 

perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 

julkaisut 6:2018. Tampere: Juvenes.  



53 
 

Kallas, K., Nikkola, T. & Räihä, P. (2013). Elämismaailma opettajankoulutuksen lähtökohtana. 

Teoksessa T. Nikkola, M. Rautiainen & P. Räihä (toim.). Toinen tapa käydä koulua (s. 9–

58). Tampere: Vastapaino 

Kananen, J. (2017). Kehittämistutkimus interventiotutkimuksen muotona – opas opinnäytetyön 

ja pro gradun kirjoittajalle. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja.  

Keltikangas-Järvinen (2011). Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. Helsinki: WSOY.  

Kopakkala, A. (2011). Ryhmä, jengi, tiimi: ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Helsinki: 

Edita.  

Korkeamäki, J. & Nukari, J. 2014. Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet –  

moniammatillinen ohjaus ja tuki. Helsinki: Kuntoutussäätiö.  

Maunu, A. (2018). Sosiaalinen luottamus ryhmäilmiönä. Tapaustutkimus ammatillisista 

opiskelijaryhmistä. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, 19, 9–42.  

McHenry, I. (2018). Functional subgrouping in the classroom. A powerful tool for learning. 

Teoksessa S.P. Gantt & Y.M. Agazarian (toim.). SCT in action: Applyin the Systems-

Centered Approach in Organizations (s.129–142). Florida: Routledge, an imprint of Taylor 

and Francis.  

Metsämuuronen, J., Luoma, P., Karjalainen, T. P., Reinikainen, K., Virtanen, J., Rantala, T., 

Benkö, S. S. (2011). Laadullisen tutkimuksen käsikirja (1. uudistettu laitos, e-kirja 1. p.). 

Helsinki: International Methelp. 

Metsämuuronen, J. (2006). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä: Opiskelijalaitos (2. 

laitos, 4. uud. p.). Helsinki: International Methelp. 

Metsämuuronen, J. (2005). Kokeellisen tutkimuksen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: 

International Methelp. 

Metsämuuronen, J. (2004). Pienten aineistojen analyysi: Parametrittomien menetelmien 

perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp. 

Metsämuuronen, J. (2002). Mittarin rakentaminen ja testiteorian perusteet (2. uud. p.). 

Helsinki: International Methelp. 

Myllyniemi, S. & Kiilakoski, T. (2018). Tilasto-osio. Teoksessa E. Pekkarinen & S. 

Myllyniemi (toim.). Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2018 (s. 9–117). Helsinki: 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neuvottelukunta. 

 Niemi, A. & Laaksonen, L. (2020). Discourses on educational support in the context of upper 

secondary education. Disability & Society, 35(3), 460–478.  

Nivala, E. & Ryynänen, S. (2019). Sosiaalipedagogiikka: kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. 

Tallinna: Gaudeamus.  



54 
 

Viitamies, P. (2021). Kiusaamisen ehkäisyyn tulossa uusia työkaluja – OAJ:n tavoite lähenee. 

OAJ:n ajankohtaista -blogi (18.8.) Haettu osoitteesta 

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/blogiartikkelit/OAJ-blogi/2021/kiusaamisen-ehkaisyyn-

tulossa-uusia-tyokaluja--oajn-tavoite-lahenee/ 

OECD (2021). OECD Skills Outlook 2021: Learning for life. Pariisi: OECD publishing.  

Opetushallitus (2019). Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019.  

Opetushallitus (2021b). Lukio-opiskelijoiden oppimisen haasteita (15.8.2021). Haettu 

osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukio-opiskelijoiden-oppimisen-

haasteita 

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (2019). Lukiolaisbarometri 2019: Hyvinvointi ja 

vapaa-aika (15.8.2021). Haettu osoitteesta https://www.otus.fi/wp/wp-

content/uploads/2019/11/Raportti-LB-F-Hyvinvointi-ja-vapaa-aika.pdf 

Pennington, D. C. (2005). Pienryhmän sosiaalipsykologia. Helsinki: Gaudeamus.  

Pew Research Center (2016). The State of American Jobs: How the shifting economic landscape 

is reshaping work and society and affecting the way people think about the skills and 

training they need to get ahead (4.8.2021). Haettu osoitteesta 

https://www.pewresearch.org/social-trends/2016/10/06/the-state-of-american-jobs/ 

Ropo, E. (2015). Sosiometriset menetelmät kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Teoksessa R. 

Valli & J. Aaltola (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja 

aineistonkeruu:virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (s.70–82). Jyväskylä: PS-kustannus.  

Saarelainen, N. & Pohjalainen, M. (2020). Lukiolaisten näkemyksiä tuen tarpeestaan ja 

hyvinvoinnistaan. E-Erika, 2, 19–25.  

Saastamoinen, M. (2007). Ryhmätutkimuksen suuntia sosiaalipsykologiassa. Teoksessa P. 

Kuusela (toim.). Sosiaalipsykologia: yksilöstä yhteiskuntaan (s. 67–109). Kuopio: 

Unipress. 

Salmivalli, C. (2005). Kaverien kanssa: vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Jyväskylä: PS-

kustannus.  

Sinkkonen, H, Kyttälä, M., Kiiskinen, S. & Jäntti, S. (2016). Lukion erityisopettaja – opettaja, 

ohjaaja ja konsultti? Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 26(3), 51–64.  

Stangor, C. (2016). Social groups in action and interaction (2. painos). New York: Routledge. 

Taylor, R., Oberle, E., Durlak, J & Weissberg, R. (2017), Promoting positive youth 

development through school-based social and emotional learning interventios: a meta-

analysis of follow-up effects. Child Development, 88(4), 1156–1141.  

 



55 
 

Theobald McClendon, D. & Burlingame, G.M. (2010). Group climate: construct in search of 

clarity. Teoksessa R.K. Conyne (toim). The Oxfrod Handbook of Group Counseling (s. 

164–181. Oxford, New York: Oxford University Press.  

Tuckman, B. W. (1965). Developmental sequence in small groups. Psychological Bulletin, 63 

(6), 384–399.  

Tuomi, J & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.  

Valtioneuvosto (2021). Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko (15.8.2021). Haettu 

osoitteesta 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162995/VN_2021_24.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Wang, M. & Eccles, J.S. 2012. Social support matters: Longitudinal effects of  

social support on three dimensions of school engagement from middle to  

high school. Child Development 83(3), 877—895.  

Wurster, K.G., Kivlighan, M. & Foley-Nipcon, M. (2020). Does person-group fit matter? A 

further examination of hope and belogingness in academic enhancement groups. American 

Psychological Association, 68, 67–79.  

Yeager, S & Walton, G. (2011). Social-psychological interventions in education. They’re not 

magic. Review of educational research 81(2), 267–301. 

 



56 
 

Liite 1  

Tutkimustiedote opiskelijoille 

 

 

Ohjausryhmässäsi toteutetaan työrauhan ja ryhmän ilmapiirin kehittämiseen liittyvä projekti 
viidennessä jaksossa ryhmänohjaustunneilla. Projektiin liittyen teen pro gradu -tutkielman, 
jonka tavoitteena on selvittää, millaiset asiat vaikuttavat lukio-opiskelijoiden kokemukseen työ-
rauhasta ja ilmapiiristä. Lisäksi tutkin, miten lukiolaisryhmän työrauhaa ja ilmapiiriä voi kehit-
tää.  

Projektiin kuuluu tuntityöskentelyä, jota ohjaavat ryhmänohjaaja ja allekirjoittanut. Projektin 
aluksi ja lopuksi opiskelijat täyttävät sähköisen kyselyn, johon vastataan täysin nimettömästi. 
Tarkastelen kyselystä saatavia tietoja kokonaisuutena niin, että yksittäisen ihmisen vastaukset 
eivät ole tunnistettavissa. Käytän keräämiäni tietoja vain tutkielman tekemiseen. Tutkielman 
valmistumisen jälkeen tuhoan minulla olevat aineistot. Tutkimuksen aineistona käytetään myös 
ryhmänohjaajan tekemiä, nimettömiä sosiogrammeja sekä oppitunneilla tehtyjä yleisluontoisia, 
nimettömiä havaintoja. Havainnot kirjataan niin, että yksittäistä tapahtumaa tai opiskelijaa ei 
ole niistä tunnistettavissa.  

Pyydän sinua osallistumaan projektia koskevaan pro gradu -tutkielmaan tutkimushenkilönä. 
Voit kieltäytyä osallistumisesta myös kesken tutkimuksen ilmoittamalla asiasta minulle tai ryh-
mänohjaajalle. Voit kysyä tutkimukseen liittyvistä asioista ryhmänohjaustunneilla tai sähkö-
postitse.  

 

 

Hanna Välimäki 
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Liite 2  

 

Suostumus kyselyvastausten käyttöön 

 

Olen saanut tietoa tutkimukseen osallistumisesta ja antamiani nimettömiä kyselyvastauksia saa 
käyttää pro gradu -tutkielman ”Työrauha ja ryhmän ilmapiiri” aineistona.  

 

(Paikkakunta) _____.______.2021  

 

________________________________ 
 ____________________________________ 

allekirjoitus    nimenselvennös 

 

 

Suostumuslomake palautetaan ryhmänohjaajalle, joka säilyttää niitä tutkielman valmistumiseen 

asti. Tämän jälkeen lomakkeet 
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