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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijaryhmän työskentelyä estäviä puolia sil-
loin, kun ryhmä toimii itsenäisesti ilman kouluttajia. Huomion kohteena olivat 
erityisesti työskentelyn piilevät ja tiedostamattomat puolet. 

Tutkimuskohteena oli Jyväskylän yliopiston 13-henkinen opiskelijaryhmä, 
joka opiskeli toista opintovuottaan integraatiokoulutuksessa. Aineisto kerättiin 
havainnoimalla pääasiassa ryhmän itsenäisiä tapaamisia lukuvuonna 2010-2011 
sekä teettämällä opiskelijoilla kirjoitelmia lukuvuoden kuluessa. Lisäksi aineis-
toon kuului opiskelijoiden tekemä ryhmätyö heidän sanomattomista säännöis-
tään sekä opiskelijoiden sähköpostiviesti ohjaajille. Aineistossa ilmeneviä tee-
moja tulkittiin niiden piiloisista ja tiedostamattomista elementeistä käsin. Tul-
kinta syventyi psykodynaamisen ryhmädynamiikkateorian myötä. 

Tutkimuksen mukaan ryhmä toimi taistelu-pako -perusolettamuksen poh-
jalta, jolloin sen toiminta ei ollut kehittymään pyrkivää. Ryhmä päätyi kasva-
maan vain näennäisesti ja pitämään toiminnassaan yllä tätä myyttiä erilaisten 
välttelyn taktiikoiden avulla. Näitä taktiikoita olivat suunnitelmallisuuden har-
ha, ryhmän näkeminen vain myönteisessä valossa, ryhmän kritisoinnin estämi-
nen sekä ryhmän puolustelu johtajan johdolla. Tällä tavoin ryhmä vältteli syyl-
lisyyden tunteita tekemättömästä työstä. Epämiellyttävät ja ahdistavat tunteet 
puolestaan kohdistettiin ryhmän ohjaajiin, jotka toimivat perusolettamuksen 
vastaisesti pyrkiessään kehittämään ryhmää sekä ohjaamaan sitä työntekoon. 
Nämä defensiiviset rutiinit toistuivat ryhmän toiminnassa läpi lukuvuoden ja 
synnyttivät estäviä kehiä toiminnan pitämiseksi taistelu-pako -
perusolettamustasolla. 

Tutkimuksessa on myös pohdittu syitä sille, miksi ryhmä ei pystynyt toi-
mimaan perustehtävänsä suunnassa. Yhdeksi tekijäksi esitetään integraatiokou-
lutuksen sekä luokanopettajakoulutuksen yleisen kulttuurin ristiriita, joka on 
aiheuttanut opiskelijoille ahdistusta. Integraatiokoulutus perustuu elämismaa-
ilmaontologiaan ja se pyrkii pois oppiaineiden pirstaleisuudesta sekä pinnalli-
suudesta. Työskentelyn lähtökohtana on ryhmäprosessi. Luokanopettajankou-
lutuksen vaatimus nopeasti valmiiseen sekä sen suorituskeskeinen ilmapiiri 
ovat ristiriidassa tämän ajatusmaailman kanssa, jolloin tutkittava ryhmä ajautui 
vastustamaan integraatiokoulutuksen tarjoamaa toiminta-ajatusta. Syyllisyyden 
kohtaamisen ja sitä kautta kehittymisen sijaan ryhmä päätyi näennäistämään 
opiskelunsa sekä kehittymään tekemättä kuitenkaan työtä sen eteen. 
 
Avainsanat: ryhmädynamiikka, defenssit, välttelyn taktiikat, syyllisyys, 
integraatioryhmä, Bion  



SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ......................................................................................................... 5 

2 INTEGRAATIOKOULUTUKSEN KUVAUS ..................................................... 7 

3 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT ................................................................ 10 

3.1 Ryhmäprosessin tutkiminen laadullisilla menetelmillä ..................... 10 

3.2 Tutkimuksen eteneminen ...................................................................... 11 

3.3 Aineistonkeruu ....................................................................................... 13 

 3.3.1 Aineiston esittely ........................................................................ 13 

 3.3.2 Havainnointi ............................................................................... 14 

 3.3.3 Kyselyt ja sähköposti ................................................................. 17 

3.4 Aineiston analyysi .................................................................................. 18 

3.5 Tulkinnan prosessi ................................................................................. 19 

3.6 Tutkijan positio ....................................................................................... 21 

 3.6.1 Oma historiani integraatiokoulutuksen parissa ...................... 21 

 3.6.2 Liminaalitilassa olemista ........................................................... 22 

 3.6.3 Tutkijan tunteet .......................................................................... 25 

4 PSYKODYNAAMINEN NÄKÖKULMA RYHMÄÄN................................... 27 

4.1 Syvällisen ryhmäkokemuksen merkittävyys ....................................... 27 

4.2 Bionin työ- ja perusolettamusryhmät ................................................... 28 

4.3 Tiedostamaton ja defenssit .................................................................... 31 

5 NÄENNÄISEN KASVUN ILMENEMINEN AINEISTOSSA ......................... 34 

5.1 Syksyllä tehty päätös rentouteen kehittymisen esteenä ..................... 34 

5.2 Näennäinen kasvu ja suunnitelmallisuuden harha ............................. 38 

5.3 Johtajan johdolla kohti taistelua tai pakoa ........................................... 41 

5.4 Erään opiskelijan rooli keskustelun harhauttajana ............................. 46 

5.5 Syyllisyys kohdistetaan ohjaajiin .......................................................... 49 

5.6 Ryhmä arvioi kriittisesti toimintaansa ................................................. 53 

5.7 Yhteenveto .............................................................................................. 57 

6 NÄENNÄINEN KASVU JA VÄLTTELYN TAKTIIKAT ............................... 60 

6.1 Merkkitapahtuma: syksyllä tehty päätös skismana kehittymistä 
vastaan .................................................................................................... 60 

6.2 Välttämisoppiminen skisman taustalla ................................................ 62 

6.3 Syyllisyyden pakoilu ja välttelyn taktiikat ........................................... 64 

6.4 Taitava luoviminen ja estävät kehät ..................................................... 66 

7 OPISKELIJAKULTTUURIN MUUTOS NÄENNÄISEN KASVUN 
SELITTÄJÄNÄ ......................................................................................................... 68 

7.1 Ajatusmaailman ristiriita OKL:n vallitsevaan kulttuuriin ................. 68 

7.2 Syyllisyys siltana kehitykseen ............................................................... 72 



8 POHDINTA ........................................................................................................ 75 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys ........................................ 75 

 8.1.1 Tutkimuksen eettisyys ............................................................... 79 

 8.1.2 Aineiston esittely tutkittavalle ryhmälle .................................. 81 

8.2 Yhteenveto sekä jatkotutkimusaiheita.................................................. 83 

8.3 Piilottelu koulutuksen ongelmana ........................................................ 86 

LÄHTEET ................................................................................................................. 90 

  



1 JOHDANTO 

Ryhmä on jokapäiväinen ilmiö sekä toiminnan konteksti muun muassa 
kouluissa, yliopistoissa sekä erilaisissa työympäristöissä. Sen tavoitteiden 
mukainen toiminta ei kuitenkaan ole yksiselitteinen tapahtuma, jossa joukko 
yhteen heitettyjä yksilöitä muodostavat toimivan kokonaisuuden. Nykyisessä 
yhteistyökulttuurissa voidaan jopa pohtia, onko enää lainkaan ryhmiä, vai 
olisiko syytä puhua verkostoista tai yksilökeskeisestä ajankuvasta. Koulutuksen 
tasolla ryhmää ei tulisi nähdä pelkkänä konkreettisena fyysisenä ilmiönä, vaan 
psyykkisenä kokonaisuutena. Ryhmän toiminta voi perustua pinnalliseen 
yhtenäisyyteen, jossa toimintaa määräävät tiedostamattomat tekijät. Jotta 
ryhmä voisi toimia perustehtävän suunnassa ja kehittymään pyrkien, sen tulisi 
kyetä kohtaamaan sisäinen erilaisuutensa sekä defensiiviset 
käyttäytymismallinsa rakentavasti suhteessa muihin ihmisiin. Tämä ei 
kuitenkaan ole helppoa ja on mahdollista, että ryhmä jää pakonomaisesti 
toistamaan tiedostamattomia defenssejään pitääkseen epämiellyttävät tunteet ja 
asiat ryhmän ulkopuolella. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, millä 
tavoin nuo tiedostamattomat tekijät estävät ryhmän itsenäistä toimintaa. 
 Tutkimusaineiston perusteella päädyin havaintoon, jonka mukaan 
luokanopettajaopiskelijoista koostuva ryhmä ei ole toiminut perustehtävänsä 
suunnassa opiskellessaan ilman kouluttajia. Kiinnoistuin tutkimaan tätä 
havaintoa tarkemmin ja etsimään syitä ryhmän työntekoa välttelevälle 
toiminnalle. Selvittääkseni näitä teemoja olen havainnoinut ryhmän 
työskentelyä, vuorovaikutusta, toimintatapoja, rooleja sekä sanomatta jätettyä. 
Lisäksi olen analysoinut opiskelijoiden kirjoitelmia sekä erilaisia ryhmätöitä, 
kuten ryhmän laatimia sanomattomia sääntöjä. Tutkimukseni kohteena oli 
Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen integraatiokoulutusryhmä. 
Ryhmässä opiskeli toista vuotta 13 laitoksen opiskelijaa. Koulutuksessa 
pyritään kehittämään opettajaksi opiskelua ryhmässä toimimisen näkökulmasta. 
Tavoitteena on pyrkiä pois oppiaineiden pirstaleisuudesta sekä pinnallisesta 
oppimisesta. (Nikkola, Räihä, Moilanen, Rautiainen & Saukkonen 2008, 251–
262.) Ajatuksena on, että opiskelijat saavat syvällisen kokemuksen sekä 
ymmärryksen ryhmänä toimimisesta ja voivat käyttää tätä kokemusta myös 
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opettajana toimiessaan. Integraatiokoulutuksessa opiskelun pinnallisuudesta 
pyritään pois, jolloin ihmisten erilaisuus tulee ilmi. Tämä aiheuttaa usein 
ristiriitoja, mutta luo samalla lähtökohdan toimivalle ryhmätyölle. Opiskelu 
pohjaa opiskelijoiden omille kokemuksille sekä ajatuksille, jolloin myös 
itseymmärrys lisääntyy ryhmätyön edetessä. Tätä kautta integraatiokoulutus 
perustuu elämismaailmaontologiaan, jonka myötä ryhmää pyritään 
ymmärtämään kaikessa moninaisuudessaan. Integraatiokoulutusta kuvataan 
tarkemmin luvussa 2. 
 Teoreettisen perustan tälle tutkimukselle muodostaa Wilfred R. Bionin 
(1979) psykodynaamiset jäsennykset ryhmästä sekä häntä seuranneet 
teoreetikot (esim. Keski-Luopa 2006; Klemelä 2005; Schein 1987; Totro & 
Hyyppä 2012). Bionilaiselle filosofialle on ominaista, että tutkimuksessa on 
nähtävissä erilaisten teemojen sekä teorioiden rinnakkaisuus ja välillä 
ristiriitaisuus (Totro & Hyyppä 2012, 19). Bion kuvaa ryhmän sisäisiä jännitteitä 
olettamalla sen sisälle kaksi psyykkistä tilaa: työryhmän ja 
perusolettamusryhmän. Nämä tiedostamattomat psyykkiset tilat vaikuttavat 
ryhmän toimintaan. (Bion 1979, 110–117.) 
 Ryhmää ja siihen liittyviä teorioita on tutkittu paljon. Myös 
integraatiokoulutus on ollut aiemmin useiden tutkimusten kohteena. Tämän 
tutkimuksen lähtökohtana on kuitenkin ryhmän toiminta ilman kouluttajia. 
Kyseinen näkökulma on jäänyt vähemmälle integraatiokoulutusta käsittelevissä 
ryhmätutkimuksissa. Uskon sen tuovan uudenlaista tietoa ryhmän 
käyttäytymisestä sekä psykologisen rakenteen muutoksista itsenäisen 
työskentelyn aikana, ainakin ryhmän kouluttajille sekä muille ryhmille, joissa 
työskennellään osittain ilman kouluttajia. Näkökulma ulottuu myös laajempaan 
opettajankoulutukseen, jonka puitteissa tutkimus edustaa kriittistä 
lähestymistapaa koulutus- ja opiskelukulttuurin tarkasteluun. 
 Tutkimus rakentuu niin, että luvussa 2 kuvaan integraatiokoulutusta, 
jonka kontekstissa koko tutkimus on ymmärrettävä. Tämän jälkeen luvussa 3 
esittelen tutkimuksen metodologisia ratkaisuja, aineistonkeruuta, tutkimuksen 
etenemistä sekä tutkijan position vaikutusta tutkimuksen rakentumiseen. 
Luvussa 4 avaan psykodynaamisen ryhmäteorian keskeisiä ajatuksia jonka 
jälkeen luvussa 5 kuvaan ryhmäaineiston keskeisiä teemoja sekä niistä 
tekemiäni tulkintoja teoriaan peilaten. Luvussa 6 luon aineistosta nostamieni 
havaintojen välille merkityssuhteita esittäen samalla tulkinnoilleni selityksiä 
erilaisista ryhmäteorioista. Luvussa 7 etsin syitä ryhmän toiminnalle 
laajemmasta opettajankoulutuslaitoksen toimintakulttuurista sekä syyllisyyden 
kohtaamisen vaikeudesta ja tärkeydestä. Lopuksi arvioin pohdinnassa 
tutkimuksen luotettavuutta sekä eettisyyttä ja opiskelijoiden kommentteja 
tutkimuksesta. Lisäksi teen yhteenvedon tutkimuksen keskeisistä teemoista 
sekä pohdin niiden merkitystä laajemman opettajankoulutuksen näkökulmasta. 
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2 INTEGRAATIOKOULUTUKSEN KUVAUS 

Tutkimuksen tuloksia ja sen luonnetta määrittää vahvasti tutkimuksen kohde, 
integraatioryhmä, jonka toimintatavat ja taustateoria vaikuttavat tutkimuksen 
aineistoon sekä tulkintaan. Tästä syystä on tarpeellista kuvata syvemmin myös 
itse integraatiokoulutusta, jonka valossa koko tutkimus on ymmärrettävä. Olen 
myös itse opiskellut integraatiokoulutuksessa opintojeni ensimmäiset kaksi 
vuotta. 

Integraatiokoulutus on vuonna 2003 Jyväskylän yliopistossa perustettu 
koulutus- ja tutkimushanke, jossa yksi luokanopettajiksi opiskelevien ryhmä 
aloittaa opintonsa opettajankoulutuslaitoksella joka toinen vuosi. Ryhmä opis-
kelee hankkeen piirissä noin puolet opinnoistaan integroidusti kahden ensim-
mäisen opiskeluvuoden ajan. Maanantait ja tiistait on varattu ryhmän opiske-
lulle heille varatussa tilassa. Tässä tutkimuksessa on tutkittu vuonna 2009 aloit-
tanutta ryhmää, jossa oli 13 opiskelijaa. En itse opiskellut kyseisessä ryhmässä, 
vaan osallistuin integraatiokoulutukseen tutkittavaa ryhmää aiemmin. 

Integraatiokoulutuksen lähtökohdat sekä toimintatavat poikkeavat muus-
ta opettajankoulutuslaitoksen koulutuksesta. Siinä pyritään kehittämään opetta-
jaksi opiskelua nimenomaan pitkäkestoisessa ryhmässä toimimisen näkökul-
masta. Ryhmän toiminta perustuu tiettyihin lainalaisuuksiin ja toistuviin vai-
heisiin, joita ryhmässä opiskellaan oman kokemuksen kautta. Tarkoituksena on, 
että opettajina toimiessaan opiskelijoilla olisi omakohtaista tietoa ryhmästä, sen 
vaiheista ja toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Integraatiokoulutuksessa ryh-
mänäkökulman ansiosta tutkiminen ja tiedon tuottaminen ovat enemmänkin 
yhteisöllisiä kuin yksilöllisiä prosesseja. Opiskelijoita kannustetaan aktiivisuu-
teen ja vastuunottamiseen niin ryhmässä kuin yksilöinäkin. (Nikkola ym. 2008, 
251–262; Nikkola 2011, 20.) 

Suuri osa integraatiokoulutuksen opiskelusta tapahtuu siis ryhmässä tai 
ainakin suhteessa ryhmään. Merkityksenannon subjektiivisuuden tutkiminen 
on yksi ryhmän perustehtävä. Ihmiset ilmaisevat omia merkityksenantojaan 
toiminnan tasolla ja suhteuttavat niitä muiden ryhmän jäsenten merkityksenan-
toihin. Väistämättä syntyvien ristiriitojen käsittely on tärkeä tehtävä ryhmälle. 
(Kallas ym. 2006, 171.) Ristiriidat syntyvät ryhmässä vallitsevasta erilaisuudesta. 
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Tämän tiedostaminen ja sietäminen ristiriitojenkin uhalla, on merkittävä tekijä 
ryhmän työskentelyn onnistumisen kannalta. Tästä syystä opiskelun herättämi-
en kokemusten sekä ristiriitojen käsittelyyn on koulutuksessa varattu erillinen 
aika ja paikka, jotta ne eivät jää estämään ryhmän työskentelyä. 

Tavoitteena integraatiokoulutuksessa on rakentaa oppiva yhteisö, jossa 
kaikkia mukana olevia haastetaan ottamaan aktiivinen rooli oppimisessa (Nik-
kola 2011, 20; Nikkola ym. 2008, 252). Oppimisyhteisössä tuetaan tiedollisen 
uteliaisuuden ylläpitämistä ja oivaltamista sekä tutkivaa orientaatiota. Opiskeli-
joita ohjataan oman kiinnostuksen löytämiseen sekä sen seuraamiseen osana 
opiskelua. Tutkiva orientaatio näkyy myös koulutuksen kehittämisenä. Integ-
raatiokoulutukseen kuuluu kiinteästi tutkimuksen teko, jolla pyritään kehittä-
mään itse koulutusta sekä luomaan nykyajan kasvatustyön tarpeisiin mahdolli-
simman hyvin vastaavaa käsitteistöä. (Kallas ym. 2006, 158.) Tähän pyrin myös 
omassa tutkimustyössäni. 

Integraatiokoulutuksen toiminnassa vuorovaikutuksella on merkittävä osa 
opiskelussa koulutuksen perustuessa yhteisöllisiin prosesseihin. Ryhmässä 
opiskelijoilla on oikeus ja jopa velvollisuus kertoa omista kokemuksistaan sekä 
mielipiteistään. Toisin kuin koululuokassa, jossa vuorovaikutus on perinteisesti 
hyvin passiivista ja tapahtuu pääasiassa vain opettajan ja oppilaan välillä opet-
tajan kontrolloimana, integraatiokoulutuksessa ryhmän vuorovaikutus pyrkii 
päinvastaiseen. (Nikkola ym. 2008, 251–262) On nimenomaan toivottua, että 
vuorovaikutusta ei rajoiteta tai kontrolloida kouluttajien taholta, vaan sen anne-
taan elää ja katsotaan mitä se synnyttää. Vuorovaikutuksella ei kuitenkaan tar-
koiteta minkälaista jutustelua tahansa, vaan pyrkimyksenä on ennen kaikkea 
ryhmän tavoitteen mukainen, kehitykseen suuntaava vuorovaikutus. Tässä tut-
kimuksessa pyrin tutkimaan tuota vuorovaikutusta ja sen välityksellä pyrin 
ilmentämään ryhmän psykologista tilaa, jolla on merkittävä vaikutus ryhmän 
toimintaan.  

Integraatiokoulutuksessa tavoitteena on pyrkiä pois pinnallisesta oppimi-
sesta sekä oppiaineiden pirstaleisuudesta. Opiskelua ei jaeta erillisiin oppiainei-
siin, sillä todellisuuskaan ei jäsenny niiden kautta. Koulutuksessa tieto raken-
tuukin kolmen tiedonlajin näkökulmasta: havaintotieto, kokemustieto sekä so-
pimustieto. Keskeistä on myös tavoitella tiedollista oivallusta ja uteliaisuuden 
ylläpitämistä. Lähtökohta on induktiivinen, jolloin opiskelijat ovat keskeisessä 
osassa opiskeltavan aiheen ja näkökulman suhteen. Tarkoituksena ei siis ole 
suorittaa tiettyjä kokonaisuuksia, vaan opiskelijoiden ehdoilla todella ymmär-
tää niitä. (Nikkola ym. 2008, 251–262.) Integraatiokoulutuksessa oppimisen läh-
tökohtana ovat siis opiskelijoiden ajatukset, tuntemukset sekä kokemukset, jotta 
käsiteltävät asiat eivät jäisi pinnallisiksi tai ulkokohtaisiksi. 

Ulkoa annettujen pedagogisten mallien ja tavoitteiden sijaan integraatio-
koulutuksessa korostuu oman ajattelun ja kokemuksen merkitys. Koulutus pe-
rustuukin elämismaailmaontologiaan, jolloin oppiminen pohjautuu oppijan 
tarpeisiin ja kykyihin. Näitä puolestaan ohjaa yksilön sisäinen organisatorinen 
voima, tahto, ja niitä siirretään kommunikaation välityksellä. Yleensä opetta-
jankoulutus perustuu oppiaineontologiaan. Tällöin yhteiskunnan tarpeet toimi-
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vat voimatekijänä, joita siirretään didaktisilla viestintärakenteilla sekä pakolla. 
Lähtökohtaisesti tällainen järjestelmä ei tue oppilasta, vaan koulua ja opettajaa. 
(Kallas ym. 2006, 157-160.) Elämismaailmaontologiassa asioita lähestytään 
mahdollisimman autenttisen kokemisen kautta, eikä oppisisältöjen, didaktiikan 
tai oppiaineiden näkökulmasta. Esimerkiksi opetuksen suunnittelussa lähde-
tään liikkeelle siitä, mitä on tarkoitus oppia, millainen tämä oppimisprosessi on 
luonteeltaan ja miten sitä voitaisiin mielekkäällä tavalla ohjata. (Löppönen 2011, 
25.)  

Opetukseen ja kasvatukseen liittyvien teemojen tutkivan käsittelyn edelly-
tyksenä on opiskelijaryhmän pysyvyys. Syvätasolla tavoitteena on oppia huo-
maamaan omat opiskeluun ja opiskelijaryhmän aiheuttamaan stressiin liittyvät 
reaktiot ja todellisuus sekä niiden välinen suhde. Opiskelussa tähän pyritään 
tunnistamalla omia reaktioita sekä tarkkailemalla ja käsittelemällä niitä ryh-
mässä. (Kallas ym. 2006, 170.) Opettajankoulutuslaitoksella yleisiä ovat usein 
vaihtuvat lyhytkestoiset ryhmätyöt. Vaihtuvissa lyhytkestoisissa ryhmissä 
opiskelu ei kuitenkaan tuota edellä kuvattua syvätason oppimista. Integraatio-
koulutuksessa pitkäkestoisen ryhmän ohjaamisen tukena käytetään psykody-
naamista ryhmäteoriaa kuten Bionin teoreettisia jäsennyksiä ryhmästä, jotka 
auttavat ymmärtämään omia reaktioita sekä ryhmäkäyttäytymistä myös syväl-
lisemmällä, tiedostamattomalla tasolla. Myös tämän tutkimuksen teoriapohja 
kumpuaa psykodynaamisista ryhmäteorioista ja linkittyy täten integraatiokou-
lutuksen käytännön ohjaustyöhön sekä sen kehittämiseen. 

Kaiken kaikkiaan integraatiokoulutuksessa on kyseenalaistava ja kriittinen 
ote kulttuurisiin myytteihin sekä itsestäänselvyyksiin. Ohjaajien tehtävä on 
pääasiassa kyseenalaistaa ja haastaa opiskelijoiden ymmärrystä opettamisesta 
sekä oppimisesta. Tärkeintä siis on uusien merkitysten löytäminen tutuista ja 
tavanomaisista ilmiöistä. Tällä tavoin syvällisempi ymmärrys oppimisesta ja 
opettamisesta voidaan siirtää koulutuksen kautta käytännön opetustyöhön sekä 
koulukontekstiin. (Kallas ym. 2006, 162; Nikkola ym. 2008, 252.) Integraatiokou-
lutuksen käytäntöihin ja teoreettisiin lähtökohtiin voi tarkemmin perehtyä tu-
tustumalla Kallaksen ym. (2006; 2007) ja Nikkolan ym. (2008) artikkeleihin sekä 
Nikkolan (2011) väitöstutkimukseen. 
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3 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Ryhmäprosessin tutkiminen laadullisilla menetelmillä 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni metodologisia valintoja, käytännön 
tutkimustyön etenemistä, tulkintateoriaani sekä tutkijan suhdetta tutkittavaan 
kohteeseen. Tavoitteenani on kuvata tutkimuksen metodologisia ratkaisuja 
mahdollisimman tarkasti, jotta lukija voi arvioida tekemieni tulkintojen sekä 
tutkimustulosten luotettavuutta. 

Tämä tutkimus nojaa laadulliseen tutkimustraditioon, jonka avulla voi-
daan sisältäpäin ja kokonaisvaltaisesti tutkia yksilöiden toimintaa ja tulkintoja 
omassa kontekstissaan (Miles & Huberman 1994, 5). Tutkimuksen lähtökohta 
on etnografinen, jolloin tutkija tähtää tutkimuskohteen kokonaisvaltaiseen 
ymmärtämiseen sen sosiaalisesta todellisuudesta, eli arkipäivän tilanteista käsin. 
Tutkija siis pyrkii pääsemään sisään yhteisön todellisuuteen sekä havainnoiden 
kuvaamaan sitä yhteisön jäsenten näkökulmasta. (Eskola & Suoranta 1998, 104-
106; Metsämuuronen 2006, 218.) Tutkimuksessani osallistuin integraatioryhmän 
itsenäisiin tapaamisiin ja pyrin tätä kautta pääsemään kiinni ryhmän todellisuu-
teen. Tutkiessani tiedostamattomia elämismaailmaontologiaan pohjautuvia te-
kijöitä osana ryhmän toimintaa, on tutkimukseni näkökulma syvämerkityksiä 
etsivä. Nämä tiedostamattomat tekijät syventyvät vielä tutkimuksen kuluessa 
psykodynaamisten ryhmäteorioiden kautta. Tulkinnan prosessissa tärkeäksi 
muodostuu myös se, mitä ei sanota ja mitä vuorovaikutuksen taustalla, ryhmän 
tiedostamattomasta, voidaan päätellä. Merkittävä teema metodologisen rapor-
toinnin kannalta on tutkijan suhde tutkittavaan ilmiöön sekä oman esiymmär-
rykseni avaaminen tutkittavasta ilmiöstä. 

Tutkimuksen metodologisia valintoja sekä aineistonanalyysia on ohjannut 
vahvasti se lähtökohta, että tarkoituksena on tutkia ryhmäprosesseja ja ryhmän 
tiedostamatonta puolta. Tämä vaikuttaa siihen, mitkä asiat ovat huomion ja tul-
kinnan arvoisia. Kun pyrkimyksenä on ymmärtää jotain ensi silmäyksellä nä-
kymätöntä, ei voida tyytyä vain kuvaamaan ryhmän käyttäytymistä tai puhetta, 
vaan tutkijan tulee nähdä, mitä merkityksiä niillä on. On siis pystyttävä näke-
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mään rivien väleihin, sanojen taakse, sanomatta jääneeseen ja ei-verbaaliseen 
(Latomaa 2000, 135). Käytännössä kiinnitin huomioita ryhmän ilmapiiriin sekä 
omiin tuntemuksiini, joita minulle syntyi ryhmän tapaamisia havainnoidessani. 
Tämän lisäksi pyrin huomioimaan, mitkä puheenvuorot ja kommentit jäivät 
ryhmän tapaamisissa huomiotta ja millaisia rooleja näihin tilanteisiin liittyi. Täl-
lä tavoin pääsin kiinni ryhmän sanomattomiin teemoihin ja tiedostamattomaan.  

3.2 Tutkimuksen eteneminen 

Tutkimusaiheen tarkentuessa minulla ei ollut tarkkaan rajattuja 
tutkimuskysymyksiä. Tutkimukseni etenemistä voikin kuvailla prosessiksi, 
jossa näkökulmat ja tulkinnat kehittyivät vähitellen tutkimuksen edetessä. 
Käyttämäni teoreettinen näkökulma ei kuitenkaan ollut minulle täysin uusi, 
sillä olin tutkinut samaa opiskelijaryhmää edeltävänä keväänä 2010 kolmen 
kuukauden ajan kandidaatin tutkielmaani varten. Tuo työskentely laajensi 
ymmärrystäni ja kiinnostustani ryhmän tiedostamatonta kohtaan. Ajatukseni ja 
ymmärrykseni aihealueesta tai edes tulevasta tutkimuksesta ei kuitenkaan ole 
ollut jo aloittaessa valmis, vaan se on muodostunut vähitellen tutkimuksen 
edetessä. Kiviniemen (2007) mukaan laadullisen tutkimuksen vaiheet eivät aina 
ole yksioikoisesti jäsennettävissä eri vaiheisiin, vaan tutkimuskysymykset, 
aineistonkeruuseen liittyvät päätökset sekä tutkimustehtävä voivat kehittyä ja 
muotoutua tutkimuksen edetessä. Etenkin etnografisessa tutkimuksessa tutkija 
oppii koko ajan tutkittavasta ilmiöstä, jolloin tutkimus etenee ja hakee suuntaa 
sen kautta. (Kiviniemi 2007, 70.)  
 Ennen havainnoinnin alkamista laajempana tutkimuskysymyksenä oli se, 
miten ryhmä toimii itsenäisesti, kun kouluttajat eivät ole paikalla. Pian 
havainnoin myötä keskeisimmäksi tutkimuskysymykseksi tarkentui, miksi 
opiskelijaryhmän työskentely ei suju. Erityisesti olin kiinnostunut selvittämään, 
miksi ryhmä toimii tietyllä tavalla sekä miten ryhmä toimii silloin kun sen 
toiminta ei ole kehitykseen suuntaavaa. Nämä kysymykset muuttivat 
muotoaan ja tarkentuivat tutkimuksen eri vaiheissa. En esimerkiksi ole 
pystynyt asettamaan näin tarkkoja kysymyksiä ennen havainnoinnin 
aloittamista, sillä en ole voinut ennalta tietää ryhmän työskentelyn tasosta. 
Analyysivaiheen lopulla keskeiseksi teemaksi ja tutkimuskysymykseksi nousi 
syiden etsiminen sille, miksi ryhmä ei kykene toimimaan perustehtävänsä 
suunnassa. Otteeni ryhmän työskentelyyn oli  siis kriittinen, mutta 
tarkoitukseni ei ole ollut ryhmän työskentelyn arvottaminen. En ole pyrkinut 
kertomaan toimiko ryhmä mielestäni oikein vai väärin, vaan ennemminkin 
kuvailemaan työskentelyä sekä pohtimaan sille mahdollisia syitä.  
 
Tutkimuskysymysten mutoutuminen ja tarkentuminen: 
 

� Miten ryhmä toimii ja työskentelee itsenäisesti ilman kouluttajia? 
� Miksi opiskelijaryhmän työskentely ei suju? 
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� Miksi ryhmä toimii tietyllä tavalla – miten ryhmä toimii kun sen toiminta 
ei ole kehitykseen suuntaavaa? 

� Miksi ryhmä ei kykene toimimaan perustehtävänsä suunnassa? 
 

Vaikka etnografisen tutkimuksen etenemistä ja vaiheita onkin usein 
haastavaa selkeästi erotella, pyrin tässä havainnollistamaan tutkimuksen 
kulkua Palmun (2007) tutkimuskenttien avulla. Hän käyttää tutkimusprosessin 
jaotteluun kentän käsitettä, mikä liitetäänkin vahvasti etnografiaan. Hän on 
jakanut etnografisen kentän kolmivaiheiseksi prosessiksi: fyysiseen kenttään, 
kirjalliseen kenttään sekä tutkimusraportin kenttään. Ensimmäinen kenttä 
kuvailee fyysistä olemista opiskelijoiden parissa aineistonkeruuvaiheessa. Tämä 
kenttää käsittää kaiken sen, mitä aineistoa kerätessäni kuulin, näin ja koin. 
(Palmu 2007, 138.) Tämä ajanjakso alkoi syksyllä 2010 ja päättyi keväällä 2011. 
Toimin siis fyysisellä kentällä yhden lukuvuoden ajan. En voi kuitenkaan vetää 
tarkkaa rajaa fyysisen ja kirjallisen kentän välillä, sillä analysoin ja tein 
päätelmiä ryhmän toiminnasta jo aineistoa kerätessäni. Tämä oli välttämätöntä, 
sillä tätä kautta tutkimuskysymykseni sekä tutkimuksen fokus rajautuivat 
vähitellen tutkimuksen edetessä. 
 Kirjoitettu kenttä käsittää aineiston järjestämisen, puhtaaksi kirjoittamisen, 
analyysin sekä tulkinnan (Palmu 2007, 144). Kirjallisella kentällä aloitin 
työnteon toden teolla keväällä 2012. Otin tätä ennen etäisyyttä aineistooni, 
jonka kerääminen ja ryhmässä oleminen olivat vieneet paljon voimia. Pelkäsin 
liian nopeasti aineistonanalyysin siirtymisen heikentävän objektiivista 
tutkimusotetta. Tarkoituksena oli siis muuntaa fyysisen kentän tapahtumat ja 
havainnot kirjoitettuun muotoon. Olen tässä tutkimuksessa pyrkinyt 
erittelemään ja analysoimaan fyysisen kentän tekstejä niin, että ne ilmentäisivät 
mahdollisimman hyvin ryhmän tiedostamattomia defensiivisiä puolia. 
 Viimeiseksi kentäksi Palmu (2007, 144) on määrittänyt valmiin 
tutkimusraportin, joka on kuvaus sekä tulkinta siitä fyysisestä kentästä, jolla 
tutkija alun perin oli. Tämä vaihe on vienyt tässä tutkimuksessa kaikkein eniten 
aikaa, sillä tutkimuksen näkökulma on rajautunut vähitellen. Tämä on vaatinut 
viimeiseltä vaiheelta jatkuvaa ajatusten ja tekstien muokkaamista sekä erilaisten 
versioiden vaihtelua aivan työn valmistumiseen asti. Olen palannut myös 
useita kertoja kirjalliselle kentälle aineiston pariin, jolloin nämäkin kentät ovat 
toteutuneet limittäin. 
 Seuraavassa luvussa erittelen tarkemmin aineistonkeruutapoja sekä 
tutkimuksen eri vaiheita. Tarkka kuvaus aineistonkeruusta sekä analyysin 
etenemisestä kuuluvat etnografisen tutkimuksen tunnuspiirteisiin. Onnistunut 
tutkimusraportti asettaa lukijan mahdollisimman lähelle tutkittavaa ilmiötä ja 
itse tutkijaa. Tämä antaa lukijalle mahdollisuuden arvioida tutkimuksen 
toteutumista ja tulkintojen kestävyyttä. Tarkkaan tutkimuksen kuvaukseen 
kuuluu myös mahdollisten epäonnistuneiden tulkintojen sekä tutkimuksen 
teon synnyttämien ongelmien esille tuomista. Näiden tekijöiden esille tuominen 
parantaa tutkimuksen luotettavuutta. (Metsämuuronen 2006, 220, 160; 
Syrjäläinen 1991.) 
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3.3 Aineistonkeruu 

3.3.1 Aineiston esittely 

Tutkimuksen aineisto koostuu seuraavista kokonaisuuksista: 
 

1. Havainnointimuistiinpanot opiskelijaryhmän itsenäisistä tapaamisista 
syksyllä 2010 sekä keväällä 2011. Havainnointimuistiinpanoja on myös 
kahdesta opiskelijoiden ja ohjaajien yhteisestä tapaamisesta keväällä 
2011. 

2. Kyselyt opiskelijaryhmälle. Teetin opiskelijoilla kirjoitelmat esittämiini 
kysymyksiin keväällä 2011 sähköpostin välityksellä. Kysymykset olivat 
Miten koet ryhmänne organisoitumisen muuttuneen viime keväästä tähän päi-
vään? ja Miltä työskentely on tuntunut? Miten koet kouluttajat suhteessa opis-
kelijoihin? 

3. Ryhmän itsenäiset kirjoitelmat syksyllä 2010 ja keväällä 2011. Sähköpos-
tin välityksellä sain opiskelijoiden kirjoittamia pöytäkirjamuistiinpanoja 
tapaamisistaan. Ryhmä kirjoitti keväällä 2011 ohjaajien pyynnöstä ryh-
män sanomattomat säännöt. 

4. Opiskelijoiden sähköpostiviesti ohjaajille. 
5. Tutkimuspäiväkirja. Kirjoitin tutkimusta tehdessäni tutkimuspäiväkirjaa 

aineistonkeruun herättämistä tuntemuksista. 
 

Integraatiokoulutuksessa ryhmää on tutkittu paljon ja tutkijat kuuluvat 
osaksi hankkeen jokapäiväistä elämää. Aineistoni ainutlaatuisuus perustuu sii-
hen, että se on kerätty tilanteissa, joissa ryhmän kouluttajat eivät ole paikalla. 
Pääasiassa olen havainnoinut vuoden ajan tapaamisia, joissa vain opiskelijat 
kokoontuivat sekä kerännyt muut osat aineistoja näiden tilanteiden pohjalta. 
On siis syntynyt asetelma, jossa olen tutkijana päässyt käsiksi ryhmäkulttuuriin, 
johon kouluttajilla ei ole pääsyä. Tämä on uusi näkökulma integraatiokoulutuk-
sen tutkimuspiirissä ja uskon sen tuottavan arvokasta tutkimustietoa ryhmän 
kehittämiselle. 

Etnografiselle menetelmälle tunnuksenomaista on pitkä läsnäolo kentällä 
sekä pyrkimys ymmärtää kulttuuria sen sisältä käsin (Syrjäläinen 1994, 68; Es-
kola & Suoranta 1998, 107; Gall, Gall & Borg 2007, 508). Keräsin aineiston yhden 
lukuvuoden aikana, mutta olin kandidaatin tutkielmaa varten havainnoinut 
ryhmää jo edeltävänä keväänä. Etnografisessa tutkimuksessa tutkija kohtaa yh-
teisön sen arkipäivän tilanteissa ja sosiaalisessa todellisuudessa. Tavoitteena on 
päästä sisään yhteisöön. Aineisto kerätään useimmiten eri lähteistä, eikä sen 
keräämistä ole usein mahdollista tarkasti ennalta suunnitella. (Eskola & Suoran-
ta 1998, 105-108.) Kenttätyön pitkäkestoisuutta sekä aineistonkeruutapojen mo-
nipuolisuutta voidaan osaltaan pitää tutkimuksen luotettavuutta parantavina 
tekijöinä (ks. Rantala 2006, 273). 

Tutkimuksen pääasialliseksi aineistoksi nousi havainnointi, jota muut ai-
neiston osat täydensivät. Metodit siis tukevat toistensa vahvuuksia sekä vähen-
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tävät yksittäisen metodin heikkouksia. Metodeja yhdistelemällä voidaan lisätä 
tutkimuksen luotettavuutta sekä validiteettia. (Patton 1990, 244-246.) Tässä tut-
kimuksessa vallitsevana tekijänä metodin valitsemisessa oli rationaalinen valin-
ta, eli mikä metodi on kulloinkin järkevin tutkimuskysymykseni kannalta. Tut-
kiessani ryhmän psykologista tilaa, oli havainnointi johdonmukainen valinta, 
sillä nuo tilat ovat piiloisia ja tiedostamattomia. Tavoitteeni oli siis selvittää nii-
tä ryhmän toiminnan perusteella. Tutkimuksessa tarkoituksen tulisikin olla 
kaikkien valintojen pohjalla (Patton 1990, 150). 

3.3.2 Havainnointi 

Havainnoimalla keräämäni aineisto muodosti tämän tutkimuksen perustan, 
jota muut aineistonkeruumenetelmät tukivat ja täydensivät. Etnografisessa tut-
kimuksessa havainnointi on keskeisin kenttätyössä käytettävä tutkimusmene-
telmä. Havainnointi voidaan jaotella sen mukaan, millainen rooli havainnoitsi-
jalla on tutkittavassa yhteisössä. Havainnoitsijan roolin julkisuutta määrittää se, 
onko hän vuorovaikutuksessa havainnoitavan kanssa vai toimiiko hän ainoas-
taan tarkkailijan roolissa. Päätyyppeinä ovat havainnoija, havainnoija osallistu-
jana, osallistuja havainnoijana ja täydellinen osallistuja. Grönfors lisää listaan 
piilohavainnoinnin. (Eskola & Suoranta 2000, 99–100: Grönfors 2001, 129–133; 
Metsämuuronen 2003, 19–20.) Itse toimin pelkkänä havainnoijana, jolloin rooli-
ni oli istua hiljaa ja kirjata tilanteita ylös vihkooni. En ottanut osaa tutkittavan 
ryhmän keskusteluihin tai toimintaan. Tavoitteeni oli olla mahdollisimman 
huomaamaton, mutta kirjoitin havaintojani silti peittelemättä ylös enkä yrittä-
nyt tehdä sitä opiskelijoiden huomaamatta.  

Hiljaisen havainnoitsijan roolini rajoittui kuitenkin vain ryhmän varsinai-
siin tapaamisiin. Tauoilla tai tapaamisten ulkopuolella saatoin keskustella tut-
kittavien kanssa, joten roolini ei ollut täysin ulkopuolinen tutkittavasta ryhmäs-
tä. Havainnointi ei myöskään aina rajoittunut pelkästään ryhmän viralliseen 
työskentelyosuuteen, vaan välillä kirjasin esimerkiksi ylös tapaamisten välisien 
taukojen tapahtumia jos ne tuntuivat merkittävältä ryhmän työhön nähden. 
Havainnoinnin jatkuminen virallisen toiminnan jälkeenkin voi olla tärkeää tut-
kimuksen kannalta (Patton 1990, 224). Tiedostan nyt, että tutkijan roolini on 
näissä tilanteissa ollut ristiriitainen. Kuitenkin havainnoimani taukotilanteet 
olivat poikkeuksellisia esimerkiksi niin, että ryhmä jatkoi toimintaansa, vaikka 
osa opiskelijoista ei ollut fyysisessä työskentelytilassa. Tällaisesta tilanteesta on 
esimerkkinä lainaus opiskelijoiden tapaamisesta 19.10.2010. 

 
19.10.2010  
Ryhmä kokoontuu ilman ennalta sovittua aihetta. Keskustelua käydään ohjaajien 
maneereista (vitsailua), OKL:n muista opinnoista, viikonlopusta. Tunnelma hy-
vin verkkainen ja unelias. 
Miia: - - pidetään tauko. (Lähtee tietokoneluokkaan Elsan kanssa) 
Tällä välin ensimmäinen keskustelu itse tapaamiseen liittyen: 
Paula: - - miten se tapaaminen, että jutustellaan vaan jotain vai pitäiskö olla jotain etu-
käteen? 
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Havainnoinnin tarkoituksena minulla oli päästä osaksi opiskelijaryhmän 

kulttuuria sekä analysoida sen toimintaa psykoanalyyttisella tasolla. Bion tar-
koittaa ryhmäkulttuurilla yksilön toiveiden ja ryhmäsieluisuuden1 ristiriidan 
funktiota, jotka ilmenevät erilaisina tekijöinä ryhmässä. Tietty kulttuuri ryh-
mässä paljastaa siis psykoanalyyttiselle havainnoitsijalle sisäisistä konflikteista 
nousevia piilotajuisia perususkomuksia. Voimme tällöin tarkastella koko ryh-
män transferenssia, eli juuri sen hetkisen vaiheen peruskokemuksen tilaa, ryh-
män pyrkimyksistä, toiminnoista, käytännöistä sekä itseilmaisun muodoista. 
(Klemelä 2005, 119.) 

Lukuvuoden 2010–2011 kestäneen havainnointijakson aikana seurasin 
pääasiassa kaikkia opiskelijoiden tapaamisia, joihin integraatiokoulutuksen oh-
jaajat eivät osallistuneet. Aloitin havainnoinnin avoimin mielin kirjaten ylös, 
mitä tapaamisissa tapahtui, mistä ryhmässä puhuttiin ja ketkä puhuivat sekä 
millainen tunnelma tapaamisissa vallitsi. Oikeastaan ainoa varma asia tutki-
muksen alkaessa oli, että tutkin integraatioryhmää ja sen työskentelyä. Lähtö-
kohtani oli samankaltainen Kiviniemen (2007, 72) ja Löppösen (2011, 16) kanssa, 
jotka pyrkivät hahmottamaan, mitä tutkittavassa tapauksessa on tutkimisen 
arvoista. Tutkin siis sitä, mitä vastaan tuli ja käsittelin sitä jostain tietystä näkö-
kulmasta. Opiskelijoiden keskusteluja kirjasin sanatarkkaan ylös mahdollisuuk-
sien rajoissa, mutta usein vuorovaikutus oli tähän liian nopeaa jolloin referoin 
heidän keskustelujaan. Pyrin kirjoittamaan mahdollisimman laajoja ja moni-
puolisia havaintoja tutkittavasta ryhmästä. Kuitenkin tutkimuksen edetessä 
keväälle 2011 alkoivat huomionkohteeni sekä kirjoittamani havainnot rajautua 
tarkemmiksi. Myös tutkimuskysymykset hahmottuivat aineistonkeruun myötä.  

Havainnoidessa on hyvä muistaa seurata myös niitä asioita, mitä ei ta-
pahdu. Ei siis pelkästään kirjata ylös kuka tekee ja mitä, vaan pyritään huomi-
oimaan lisäksi asioita joita ei tapahdu ollenkaan. Tämänkaltainen analyysi voi 
johdattaa tutkijan myös spekuloimaan ryhmän toimintaa (mitä voisi tapahtua), 
eikä vain automaattisesti kirjaamaan näkemäänsä. (Patton 1990, 235.) ”Ei tapah-
tuviksi” määrittyivät usein sellaiset asiat, joita tutkijana odotin tapahtuvan. 
Esimerkiksi tutkijana saatoin olettaa, että puheenjohtaja aloittaa ja päättää ta-
paamisen, mutta näin ei kuitenkaan aina tapahtunut. 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää jotain ryhmälle tiedostamatonta. 
Tällöin pelkän puheen ja keskustelujen lisäksi oli oleellista kirjata ylös kaikki se, 
joka viestii jotain (Löppönen 2011, 13). Esimerkiksi jonkun tai joidenkin opiske-
lijoiden hiljentyminen sekä opiskelijoiden ilmeet ja eleet olivat tärkeitä havain-
toja ryhmän toiminnan selittäjänä. Tämän lisäksi saatoin välillä kirjoittaa jo ha-
vainnoidessani ylös hypoteesejani sille, miksi ryhmä toimii tietyllä tavalla. Ai-
neiston analysointi on siis alustavasti alkanut jo sitä kerätessä. Havainnointi-
muistiinpanoihini tuli kuin huomaamatta myös omia tuntemuksiani sekä aja-

                                                
1  Ryhmäsieluisuus on Klemelän (2005, 108) suomennos Bionin termistä ”group menta-

lity”, jolla tarkoitetaan perusolettamusryhmässä vallitsevaa piilotajuista monen yksi-
lön yhteistä kokemuspohjaa, joka ikään kuin neutraloi yksilöiden omat pyrkimykset 
sekä esiintulot. 
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tuksiani ryhmän tapaamisista. Nämä osoittautuivat myöhemmin arvokkaaksi 
osaksi aineistoa sekä ryhmän toiminnan analysointia. Merkitsin ne kuitenkin 
erillisinä osuuksina, jolloin omat ajatukseni eivät sekoittuneet varsinaisen ha-
vainnointiaineiston kanssa. On tärkeää muistaa, että havainnointi on kaiken 
kaikkiaan hyvin subjektiivista toimintaa jolloin tutkijalla voi jäädä oleellisia asi-
oita huomaamatta (Eskola & Suoranta 1999, 103). Havainnoidessa tekemäni tar-
kat muistiinpanot olivatkin korvaamaton osa aineiston analyysia. Niiden avulla 
kykenin palaamaan ryhmän tapahtumiin hyvinkin tarkasti, mikä ei pelkän 
muistin varassa olisi ollut mahdollista. 

Havainnoinnin luotettavuuden suurin ongelma on se, millä tavoin tutkijan 
läsnäolo vaikuttaa tutkittaviin (Patton 1990, 209). Etnografinen tutkimus luo 
itsessään ”paikan” ja ”yhteisön”. Olen siis tutkijana osa tuota yhteisöä, joka tut-
kimustilanteessa muodostuu. Tällä on väistämättä vaikutusta tutkimuksen kul-
kuun. Tutkimus sijoittuu aina johonkin fyysiseen kenttään, joka kuitenkin on 
eri asia kuin tutkimuksen kohde (ilmiö). (Tolonen 2001, 50-51.) Tämän tutki-
muksen fyysisenä kenttänä on integraatioryhmä ja sosiaalisen kentän muodos-
tavat ryhmän kokoontumiset ja kanssakäyminen. Haasteena onkin se, kuinka 
saan ryhmän toimimaan ja puhumaan avoimesti minun ollessa paikalla. Erityi-
sen haitallista olisi ollut, jos minut olisi liitetty osaksi kouluttajia. Tällöin si-
säänpääsy itsenäiseen kouluttajilta saavuttamattomaan työskentelykulttuuriin 
olisi ollut mahdotonta. 

Tekemieni havaintojen perusteella läsnäolollani ei ollut juurikaan vaiku-
tusta ryhmän toimintaan. Integraatiokoulutuksessa tutkijan läsnäolo on ollut 
alusta asti osa ryhmän työskentelyä, mikä osaltaan helpotti tutkijana oloa ryh-
mässä. Integraatioryhmä pyrkii olemaan tutkiva yhteisö, jossa omaa toimintaa 
havainnoidaan ja tutkitaan esimerkiksi ryhmäistunnoissa2. Tällöin myös ulko-
puolisen tutkijan rooli sopii hankkeen perusajatukseen ja käytöntöihin hyvin. 

Saapuessani ryhmään ensimmäistä kertaa tutkijana keväällä 2010 kandi-
daatin tutkielman aineistoa kerätessäni, ryhmä päätyi konkreettisesti tiivistä-
mään istumajärjestystään ympyrän muodossa niin, että minä ja toinen tutkija 
jäimme sen ulkopuolelle. Kouluttajat eivät olleet tapaamisessa paikalla, vaan 
opiskelijat olivat kokoontuneet työskentelemään itsenäisesti saamansa tehtävän 
parissa. Tulkitsen opiskelijoiden tiivistämisen johtuneen läsnäolostani, joka oli 
ryhmälle uhkaava ja uusi tilanne. Jatkossa samankaltaisia tilanteita ei syntynyt. 
Seurasin ryhmää kaiken kaikkiaan vuoden ja kolme kuukautta3, joten säännöl-
linen läsnäoloni on käynyt hyvin tavanomaiseksi osaksi ryhmän tapaamisia. 
Etenkin tutkimuksen alussa opiskelijat olivat lähinnä uteliaita ja halusivat tietää 
mitä kirjoitin vihkooni. Huomasin ensimmäisissä tapaamisissa opiskelijoiden 

                                                
2  Ryhmäistunnot muodostavat integraatiokoulutuksen pedagogisen ytimen, joissa 

kokoonnutaan säännöllisesti pohtimaan ryhmän työskentelyn aiheuttamia ajatuksia 
ja kokemuksia. Opiskelijoilla on tällöin tilaisuus ohjatusti keskustella esimerkiksi 
tunteista, joita opiskelu ja ryhmän työ ovat herättäneet. Tavoitteena on harjoitella ris-
tiriitatilanteiden kohtaamista ja käsittelemistä ryhmän sekä yksilöiden välillä ja tällä 
tavoin kehittää oman toiminnan reflektointia. (Nikkola 2011, 22.) 

 
3  Kevään 2010 havainnoin ryhmää kandidaatin tutkielman aineistoa kerätessäni. 
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myös vilkuilevan toimintaani aika ajoin. Vastasin opiskelijoiden kysymyksiin 
rehellisesti kirjaavani ylös ryhmän tapahtumia, jolloin asia tuntui pian unohtu-
van, eivätkä opiskelijat enää kiinnittäneet minuun juuri minkäänlaista huomio-
ta tapaamisien aikana. Määrittelen omaa kuuluvuuttani ryhmän kulttuuriin 
lisää luvussa 3.5. 

3.3.3 Kyselyt ja sähköposti 

Kandidaatintutkielmani puitteissa teetin opiskelijoilla kolme kyselyä heti vuo-
rovaikutustilanteen, eli ryhmän itsenäisen tapaamisen päätteeksi. Tavoitteenani 
oli selvittää opiskelijoiden tuntemuksia edeltävään tapaamiseen liittyen, jonka 
vuoksi teetin kyselyt heti vuorovaikutustilanteen jälkeen. Tällöin tilanne ja sen 
herättämät tuntemukset olivat ryhmän jäsenille tuoreessa muistissa eivätkä he 
olleet purkaneet tuntemuksiaan keskenään. Pyrin tekemään kysymykset mah-
dollisimman avoimiksi, jotta vastaaja sai ilmaista ajatuksena ja tunteensa va-
paasti omin sanoin. Avoimet vastaukset antoivat paremmin kuvaa kirjoittajan 
sen hetkisestä tunnetilasta sekä ajatuksista ja helpotti täten tiedostamattomien 
olettamuksien havainnointia. Kyselyiden vastaukset sekä niiden analysointi loi 
pohjaa seuraavan lukuvuoden havainnointiin sekä tuleviin kyselyihin. Kandi-
daatin tutkielman kyselyiden avulla sain tätä tutkimusta varten ennakkotietoa 
opiskelijoiden tavoista ilmaista ja osoittaa omia ajatuksiaan sekä tuntemuksiaan 
ryhmätilanteissa. 

 
Kysymykset ryhmälle keväällä 2010: 
1. Kuvaile äskeisen tapaamisen vuorovaikutusta. 
2. Mitä tunnetiloja se sinussa herätti? 
 
Tätä tutkimusta varten teetin opiskelijoilla kirjoitelmat esittämiini kysy-

myksiin keväällä 2011 sähköpostin välityksellä. Näiden vastausten kohdalla 
välittömän tunnetilan saavuttaminen ei ollut keskeistä kuten keväällä 2012, jo-
ten opiskelijat vastasivat kysymyksiin omalla ajallaan jälkikäteen. Tällä tavoin 
he saivat mahdollisuuden myös rauhassa pohtia ja jäsentää omia vastauksiaan 
sekä kysymysten herättämiä ajatuksia ja tunteita.  
 
 Kysymykset ryhmälle keväällä 2011: 

1. Miten koet ryhmänne organisoitumisen muuttuneen viime keväästä tä-
hän päivään?  
2. Miltä työskentely on tuntunut? Miten koet kouluttajat suhteessa opiske-
lijoihin?  

 
Kysymysten avulla tarkoitukseni oli selvittää opiskelijoiden subjektiivisia 

kokemuksia ryhmän työstä sekä heidän tuntemuksiaan ryhmän ohjaajista. Ky-
symykset muotoutuivat lukuvuoden havainnointiaineiston pohjalta. Olin teh-
nyt huomioita, joiden mukaan ryhmä vaikutti tyytyväiseltä omaan työskente-
lyynsä mikä oli suuressa ristiriidassa tekemieni havainnointimuistiinpanojeni 
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kanssa. Kyselyiden avulla sain mahdollisuuden täydentää tekemiäni havainto-
jani tiedustelemalla asiaa suoraan opiskelijoilta. 
 Aineistonkeruujakson aikana olin jäsenenä opiskelijoiden ja ohjaajien yh-
teisellä sähköpostilistalla. Sain siis tutkimukseni aineistoon myös sähköpostin 
välityksellä tapahtuneen kanssakäymisen. Analyysissa on käytetty yhtä näistä 
posteista kuvamaan opiskelijoiden kohdistamaa syyllisyyttä ohjaajiin (ks. luku 
5.5).  

3.4 Aineiston analyysi 

Tutkimukseni toinen vaihe, aineiston analysointi, alkoi keväällä 2012 ja jatkui 
loppusyksyyn asti. Tässä vaiheessa luin puhtaaksi kirjoittamani kenttäaineiston 
sekä opiskelijoiden kirjoitelmat useaan otteeseen läpi. Jo havainnointivaiheessa 
tietyt tapahtumat ryhmän toiminnassa nousivat tärkeiksi aihealueiksi, jotka 
muokkaantuivat myös analyysivaiheessa merkittäviksi kantaviksi teemoiksi. 
Tällä tavoin minulle alkoi vähitellen hahmottua käsitys kuluneen lukuvuoden 
tapahtumista ja vaiheista. Oli kuitenkin yllättävää, kuinka kentällä olon innos-
tuksen puuskat sekä uusien ideoiden tulva muuntui analyysivaiheessa vaikeak-
si ja hitaaksi prosessiksi. Laajaan ja monipuoliseen aineistoon uppoutuminen 
tuntui usein jopa ahdistavalta ja työhön ryhtyminen oli vaikeaa. Aineistoa kerä-
tessäni heränneet epämiellyttävät tunteet (ks. luku 3.6) nousivat uudelleen pin-
taan, mikä osaltaan teki tästä tutkimusvaiheesta raskaan. Tämän lisäksi laajan 
aineiston rajaaminen sekä olennaisten teemojen löytäminen osoittautui haasta-
vaksi ja vaikeaksi työvaiheeksi. Aineiston teemoittelusta huolimatta ajatukset 
tuntuivat olevan hajallaan enkä kokenut pääseväni työssä pintaa syvemmälle, 
mikä aiheutti turhautumista. 

Tästä turhautumisesta minut auttoi eteenpäin graduryhmä, joka kannusti 
minua rajaamaan aineistoani pienempien teemojen alle. Osoittautuikin, että 
liian suuren kokonaisuuden hallitseminen oli ahdistuksen taustalla ja päästet-
tyäni osasta aineistoa irti työn teko helpottui huomattavasti. Palmu (2007, 168) 
käyttää tutkimuksessaan termiä temaattinen lukeminen kuvaamaan tutkimuk-
sen analyysivaihetta. Tämä helpotti myös omaa tutkimusvaihettani, kun tutki-
musongelmat avautuivat erilaisten teemojen alle. Tällä tavoin aineistosta voi 
vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä ja ilmenemistä, jolloin sen hallinta hel-
pottuu (Eskola & Suoranta 1999, 175–186). Ennen teoriaan syventymistä hain 
vielä itse mahdollisia syitä ja selityksiä ryhmän toiminnalle, jotta en antaisi ai-
empien tutkimusten johdatella liikaa tekemiäni tulkintoja. 

Analysoituani itsenäisesti aineistoa seurasi kolmas merkittävä vaihe, teo-
riaan peilaaminen. Vertailin tekemiäni havaintoja erilaisiin teorioihin sekä tut-
kimustuloksiin löytäen näistä sekä yhtäläisyyksiä että ristiriitaisuuksia. Erityi-
sen hedelmällistä oli verrata aineistosta nostamiani teemoja integraatiokoulu-
tusta käsittelevään aiempaan tutkimukseen. Monet tutkijat olivat tehneet kans-
sani samankaltaisia havaintoja, mikä osaltaan vahvisti käsityksiäni tekemieni 
havaintojen luotettavuudesta. 
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Muihin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen syventymisen vaihe oli pitkä. Välil-
lä aihealueet harhailivat liiankin kauas alkuperäisistä kysymyksistäni, jolloin 
piti palata eri poluilta takaisin. Tutkittavat teemat, kuten Bionin teorioihin sy-
ventyminen, olivat myös kuluttavia, sillä koin usein liikkuvani oman ymmär-
rykseni äärirajoilla. Tunsin myös alemmuuden tunnetta muiden tutkijoiden ja 
teoreetikoiden kentässä, joka johti välillä oman ääneni kadottamiseen. En siis 
aina uskaltanut tehdä rohkeasti omia johtopäätöksiä, sillä en uskonut omaan 
tutkijaminääni tarpeeksi. Psykodynaamiset teoriat avasivat kuitenkin tekemis-
täni havainnoista aivan uusia maailmoja, mikä motivoi syventymään paremmin 
aihealueen tieteelliseen kehykseen. 

3.5 Tulkinnan prosessi 

Seuraavaksi erittelen tarkemmin ryhmän havainnointiaineiston tulkintatapaa. 
Keskeistä tässä prosessissa oli pitää yllä ajatusta siitä, mitä aineistosta etsin ja 
miten sitä tulkitsen. Tulkinnan lähtökohtana oli selvittää, miten ryhmä toimii ja 
miksi se toimii juuri niin. Olen siis lähtenyt varsinaisessa analyysissa koko ai-
neiston ollessa koossa liikkeelle teemoittamalla aineistoa kysymysten kautta. 
Tulkinnan ryhmittely pohjaa Löppösen (2011, 10) ko. logiikkaan jaotella ryhmä-
aineistoa: miten ryhmä toimii ja miksi ryhmä toimii niin kuin toimii. 

Miten ryhmä toimii? Tässä tulkinnan vaiheessa kiinnitin huomioita ryhmän 
toimintaan ja etenkin sen poikkeamiin tai itseäni kummastuttaneisiin ilmiöihin. 
Kirjoitin ylös ryhmän vuorovaikutustilanteita, ilmeitä, eleitä, sanomatta jätettyä 
sekä muun muassa tilankäyttöä. Itse havainnot eivät kuitenkaan ole sinänsä 
mielenkiintoisia tutkijalle, vaan niitä täytyy ensin tulkita ja pyrkiä täten näke-
mään niiden taakse. Aineiston ilmiöt ovat vihje jostain, mikä tutkijan on selvi-
tettävä (Moilanen & Räihä 2007, 57-59). Tarkoitukseni oli siis tässä tutkimukses-
sa pohtia mitä tekemäni havainnot viestivät ryhmän tiedostamattomasta. Ku-
vaan tätä seuraavassa esimerkissä: 

 
Havainto: Miia on toistuvasti keventämässä ryhmän tunnelmaa pitäen puheen-
aiheen kevyellä tasolla. Tämän myötä ryhmän vuorovaikutus ei pääse syventy-
mään tai kehittymään ryhmän perustehtävän suunnassa. 
 
Tulkinta: Miian rooli ryhmässä on toimia vuorovaikutuksen harhauttajana. Hä-
nellä on siis tärkeä rooli ryhmän välttelevän perusolettamuksen ylläpitäjänä. 
Tämä kertoo ryhmän toimivan perusolettamustasolla. Pelkästään edellä olevan 
havainnon perusteella voitaisiin myös tulkita, että Miia pyrkii toiminnallaan pi-
tämään huolta ryhmän ilmapiiristä sen ollessa kireä tai ahdistava. 
 
Miksi ryhmä toimii niin kuin toimii? Analyysin seuraavassa vaiheessa olen 

pyrkinyt löytämään syvempiä syy-seuraus-suhteita selittämään tekemiäni tul-
kintoja. Tarkoitus on peilata ryhmän toimintaa laajempaan kehykseen, kuten 
ryhmän historiaan, aiempaan ryhmätutkimukseen sekä teoreettiseen pohjaan 
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aiheesta. Tällä tavoin pyrin ymmärtämään ryhmän toimintaa, vaikka tekemäni 
tulkinnat ovatkin suurilta osin todennäköisesti ryhmälle tiedostamattomia. 
Tulkinta edellä olevasta esimerkistä: 

 
Ryhmän edeltävä kevät oli konfliktien sekä ahdistavien tuntemusten värittämä. 
Välttääkseen kyseisten tuntemusten kokemista uudelleen, se on kehittänyt de-
fensiivisiä rutiineja, kuten epämiellyttävien ja konflikteja herättävien aiheiden 
välttelyn. Aiheen välttely poistaa vaaran ahdistavasta tilanteesta, joka on luonut 
uhan ryhmän olemassaololle. Välttelevällä perusolettamustasolla siis reagointiin 
aiempiin konflikteihin, vaikkakin toimintaa voidaan pitää myös joltain osin tie-
toisena stategiana. 

 
Käytännössä luin aineistoa useita kertoja läpi nostaen sieltä ilmiöitä, jotka 

kiinnittivät huomioni. Tämän jälkeen yritin hahmottaa, mistä näissä tapahtu-
missa oli kysymys ja mitkä tekijät voisivat selittää niiden taustoja. Olen kuljet-
tanut suoria aineiston lainauksia mukana koko ajan, jotta myös lopullisessa 
työssä lukija voi hahmottaa tekemääni tulkinnan prosessia sekä arvioida sen 
johdonmukaisuutta. Kun olin nostanut mielestäni merkittäviä ilmiöitä aineis-
tosta sekä tulkinnut niitä, aloin hakea merkityssuhteita myös näiden tapahtu-
mien välillä. Tässä käytin apuna muun muassa käsitekarttoja sekä erilaisia kaa-
vioita ja kuvioita. Hain siis ilmiöiden merkitystä ja suhdetta muihin ilmiöihin. 
Tärkeänä tekijänä tässä vaiheessa analyysia oli graduryhmä, jonka kriittiset 
kommentit aineistosta nostamistani teemoista sekä niiden merkityssuhteista 
vahvistivat tulkintojeni pätevyyttä. Myös Räihän ja Moilasen (2007, 57) mukaan 
dialogi on tärkeä apu tulkintojen arvioinnissa. 
 Aineiston tulkinnassa on kuitenkin muistettava inhimillisen vuorovaiku-
tuksen vaara: jokainen ihminen ymmärtää toisen ihmisen omista lähtökohdis-
taan käsin. Tulkitsija saattaa siis ymmärtää väärin tutkimansa ihmisen viestit. 
Merkityksen ei kuitenkaan voi väittää olevan puhtaasti subjektiivista. Muun 
muassa kulttuurin luomat yhdenmukaiset tilanteet ja toimintatavat luovat poh-
jan laajemmalle merkityksenannolle. (Moilanen & Räihä 2007, 47-48.) Siljander 
ja Karjalainen (1993) ovat kehittäneet mallin, jossa he jaottelevat merkityksen 
tasoja (ks. taulukko 1). He erottavat toisaalta yksilölliset ja yhteisölliset sekä tie-
dostetut ja tiedostamattomat merkityksenannot. Rajat eivät kuitenkaan ole näin 
jyrkkiä, vaan yksilöllisillä merkityksenannoilla on yhteisöllinen pohja ja tiedos-
tamattomat merkityksenannot voivat tulla tiedostetuiksi (Moilanen & Räihä 
2007, 48). Tässä tutkimuksessa on keskitytty lähinnä yhteisöllisen tiedostamat-
tomaan kenttään, jonka teemoja olen nostanut aineistosta analysoitavaksi.  
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TAULUKKO 1 Merkitysten tasot (Karjalainen & Siljander 1993, 86; Moilanen & Räihä 2007, 
48) 
 
 Aineistoni rooli oli heuristinen, keksimiseen ja oivaltamiseen johtava, teo-
reettista ideoiden kehittelyä ajava (Eskola & Suoranta 2008, 214-215). Pyrin tällä 
tutkimuksella kuvaamaan ensisijaisesti tiettyä ryhmän näkökulmaa, ryhmän 
elämismaailmaa ja sen vaikutusta ryhmän työhön. Löppösen (2011, 11) tavoin 
tutkimuksestani ei siis saa kokonaisvaltaista kuvaa ryhmän opiskelusta kysei-
sen lukuvuoden aikana tai ryhmätyön kaikkia piirteitä, sillä tämä ei ollut tut-
kimukseni tarkoitus tai lähtökohta. Näkökulmana on tietyn rajatun dynamiikan 
kuvaaminen sekä oman ajattelun kehittäminen psykodynaamisessa suunnassa. 

3.6 Tutkijan positio 

3.6.1 Oma historiani integraatiokoulutuksen parissa 

Tutkiessani ryhmää koin usein olleeni samaisessa tilanteessa aiemminkin. Tämä 
johtui omasta kaksivuotisesta opiskelustani integraatioryhmässä. Minulla oli 
hyvin vahva esiymmärrys siitä, millaista ryhmän opiskelu on, ja mitä vaiheita 
siihen kuului. Monissa tilanteissa häkellyin täysin, sillä tutkimani integraa-
tioryhmän puheenaiheet ja ongelmat tuntuivat olevan suoraan samoja kuin mi-
tä aiemmassa ryhmässä, jossa itse opiskelin. On siis väistämätöntä, että olen 
tutkijanakin katsonut tilanteita tuon subjektiivisen kokemuksen läpi. Todennä-
köisesti ulkopuolinen tutkija, jolla ei olisi ollut kokemusta integraatiokoulutuk-
sesta, olisi saanut samoista tapaamisista erilaisen aineiston ja tulkinnut niitä 
eritavoin. 

Opiskeltuani nyt viisi ja puoli vuotta Jyväskylän opettajankoulutuslaitok-
sella integraatiokoulutus on vaikuttanut minuun kaikkein merkittävimmin. 
Kaksivuotinen opiskeluni integraatioryhmässä on suunnannut hyvin vahvasti 
tapaani katsoa koulumaailmaa, opettajuutta ja ennen kaikkea ryhmää sekä sii-

 Tiedostettu Tiedostamaton 

Yksilöllinen 
1. tiedostetut tunteet, 

tavoitteet, uskomukset 
2. piilotajunta 

Yhteisöllinen 
3. yhteisön rooliodotuk-

set, normit, ihanteet, 
moraali 

4. yhteisön rutinoituneet 
toimintarakenteet,  

perusmyytit, toiminnan 
piilevät säännöt 

Universaali yhteisölli-
nen 

5. yleispätevät tiedoste-
tut ideat ja moraali 

6. yleispätevät generatii-
viset sääntöjärjestelmät 
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hen liittyviä ilmiöitä. Opiskelujen edetessä kiitollisuus hanketta kohtaan on 
kasvanut, mikä on osaltaan johtanut haluuni kehittää sitä tutkimuksen kautta. 

Koen myös yhteenkuuluvuutta luonnollisesti omiin ryhmäläisiini, mutta 
myös muihin integraatiokoulutuksessa opiskelleisiin. Tämä näkyi selvästi ny-
kyistä ryhmää tutkiessani siinä, kuinka suhtauduin tutkittavaan ryhmään. Seu-
ratessani ryhmän tapaamisia minulla oli turvallinen ja luonteva olo: ryhmän 
käyttämä tila, työtavat, istumajärjestys sekä hankaluudet olivat minulle tuttuja. 
En siis välttämättä ole kiinnittänyt havainnoidessani huomiota sellaisiin asioi-
hin, joihin hankkeen ulkopuolinen tutkija olisi kiinnittänyt ja huomannut. Vaa-
rana on myös se, että olen tulkinnut ryhmän toimintaa peilaamalla sitä oman 
ryhmäni toiminnan kautta. Olen tiedostamattani saattanut tehdä liian pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä nykyisestä ryhmästä vain sen perusteella, millaisena se 
mahdollisesti näyttäytyi omassa ryhmässäni. 

En näe kokemustani integraatiokoulutuksesta kuitenkaan ainoastaan kiel-
teisenä tai havainnointikykyäni heikentävänä tekijänä. Pystyin paikallistamaan 
jollain tasolla aina kulloisenkin vaiheen, jota ryhmä kävi tuolloin läpi, mikä 
helpotti minua ymmärtämään sen käyttäytymistä. Ymmärsin myös ulkopuoli-
sen silmissä mahdollisesti erikoisiltakin näyttävien työtapojen tai toiminnan 
merkityksen koulutuksessa, eikä se vienyt kapasiteettia huomiokyvyltäni. Myös 
kokemukseni vuorovaikutuksen merkityksestä integraatiokoulutuksessa antoi 
vahvan suunnan koko tutkimukselleni. 

3.6.2 Liminaalitilassa olemista 

Tutkimuksen edetessä aloin kokea ryhmän hyvin läheiseksi. Vietimme taukoja 
yhdessä ja olin tarkkailijan roolista huolimatta tiiviisti osa ryhmän toimintaa ja 
se herätti minussa usein tunteita. Ryhmän opiskelijoihin oli helppo tutustua ja 
he ottivat tapaamisten ulkopuolella minuun kontaktia. Opiskelimme samaa 
alaa ja yhteinen integraatiokoulutustausta oli selkeästi yhdistävä tekijä itseni ja 
tutkittavan ryhmän välillä. Tolosen (2001, 60) mukaan tutkija on aina läsnä 
myös persoonana. Suuren osan ajasta olin ryhmälle enemmän epävirallinen 
tutkija eli Ilona kuin virallinen tutkija integraatiotutkimusryhmän piiristä.  

Tapaamisissa ryhmä puhui läsnäolostani huolimatta avoimesti omista tun-
temuksistaan eivätkä he selvästikään kokeneet minua osaksi ohjaajia, sillä heis-
tä keskusteltiin paljon läsnäolostani huolimatta. Tämä tilanne tuottikin minulle 
ristiriitaisia tunteita tutkijana, sillä aloin kokea syyllisyyttä opiskelijoiden pu-
heiden ylöskirjaamisesta. Tietyllä tapaa lähestyminen opiskelijoiden kanssa al-
koi tuntua samalla etääntymiseltä suhteessa ohjaajiin. Tutkimukseni ohjaajat 
olivat myös kyseisen integraatioryhmän ohjaajia, joten väistämättä ryhmän pu-
heenaiheet tulisivat tutkimusaineistoni muodossa heidän tietoonsa. Syksyn 
2011 aikana koin jopa vahvaa petturuutta ryhmää kohtaan, mikä loi jännitteen 
tutkimuksen tekemiselle. Koin opiskelijoiden ottaneen minut luottamuksellises-
ti osaksi ryhmää ja tutkimusta tekemällä tuntui kuin rikkoisin tuon luottamuk-
sen. Toki ryhmä oli kuitenkin koko ajan tietoinen, että tarkoitukseni oli kerätä 
ryhmästä aineistoa, mutta tunnepuolella koin tilanteen hyvin ristiriitaiseksi ja 



23 
 

 

vaikeaksi. Tänä aikana kirjoitin tuntemuksistani päiväkirjaa, jonka avulla pyrin 
helpottamaan omia syyllisyyden tunteitani osana tutkimustyötä. 

Syyllisyyden ja petturuuden tuntemuksiani voidaan tarkastella ryhmä-
mentaliteetin kontekstissa. Tällä termillä Bion (1979) tarkoittaa ryhmän tahdon 
yhteistä ja yksimielistä ilmaisua, johon yksilöt vaikuttavat tiedostamattomalla 
toiminnallaan. Jos yksilö puolestaan ajattelee tai toimii yhteisestä mentaliteetis-
ta poikkeavalla tavalla, se aiheuttaa hänelle epämiellyttäviä tunteita kuten ah-
distusta ja syyllisyyttä. Ryhmämentaliteetti luo perusolettamustasoille (ks. luku 
4.2) pohjan, jonka tarkoitus on pitää huolta siitä, että kaikki ryhmän jäsenet 
toimivat sopusoinnussa perusolettamusten kanssa. (Bion 1979, 52.) Tästä näkö-
kulmasta voidaan katsoa, että olen tutkijana ollut ainakin osittain ja tiedosta-
mattomasti osa ryhmässä vallinnutta mentaliteettia. Toimintani sekä kriittinen 
otteeni heidän toimintaansa on siis ollut jo ajatuksen tasolla ristiriidassa ryh-
män yhteisen ilmauksen kanssa siitä, miten ryhmässä toimitaan. Keskeisin risti-
riita oli se, miten ryhmä näki oman toimintansa vain myönteisessä valossa kun 
taas itse tutkijana havaitsin siinä myös kielteisiä puolia. Tämä vaikutti minuun 
epämiellyttävästi herättämällä tunteita, joita minun oli vaikea kohdata sekä kä-
sitellä. Tällainen ryhmämentaliteettiin sulautuminen voi tiedostamattomana 
vaikuttaa haitallisesti tutkimukseen, jos tutkija ryhtyy toteuttamaan ja ohjaa-
maan tutkimustaan sen mukaisesti. Koen itse pystyneeni tiedostamaan ja ha-
vaitsemaan tunteitani sekä käsittelemään niitä yhdessä graduryhmän kanssa. 

Tolonen (2011, 51) erottelee toisistaan tutkimuksessa mukanaolon ja si-
säänpääsyn. Itse koen olleeni sisällä tutkittavassa ryhmässä, mutta keväällä 
2011 käsitykseni asiasta muuttui ryhmän oman sähköpostilistan tullessa tietoo-
ni. Ryhmä oli pitänyt koko opiskeluajan käytössä omaa sähköpostilistaa, jolle 
ohjaajat tai tutkijat eivät kuuluneet. Olin hyvin yllättynyt kyseisen listan ole-
massaolosta, sillä edeltävänä syksynä olin kokenut ryhmän läheiseksi eikä reilu 
vuoden kestäneen havainnoinnin aikana listan olemassaoloa tuotu koskaan läs-
näollessani esille. Tuossa tilanteessa koin tulleeni jopa petetyksi ryhmän puoles-
ta. Olin kokenut olevani osa ryhmää ja uskonut ettei minua liitetä juurikaan 
ohjaajiin, joten oli yllätys kuulla tästä sähköpostilistasta, jonka ulkopuolelle mi-
nutkin oli jätetty. Toki tämänkaltaiset listat voivat olla tavanomaisia laajemman 
opettajankoulutuksen kontekstissa ja täten opiskelijoille totuttu tapa, mutta täs-
sä tilanteessa merkittäväksi tekijäksi nousi listan olemassaolon piilottelu. Tutki-
jan asemassa tuli osata sopeutua tilanteisiin ja yrittää päästä niiden sisälle, mut-
ta myös hyväksyä se, että ovi ryhmän sisälle pääsyyn suljettiin nenän edestä. 
Toki listan olemassaolo oli myös kiinnostava tieto tutkimuksen kannalta: ryh-
mällä oli selvästi voimakas tarve pitää tiettyjä asioita vain omana tietonaan, 
etenkin kun listan olemassaolo tuotiin julki vasta aivan opintojen loppuvaihees-
sa. Arvoitukseksi kuitenkin jää se, olisivatko listan viestit voineet antaa lisää 
arvokasta tietoa tälle tutkimukselle. 

Opiskelijaryhmän sähköpostilista ilmentää ryhmän liittymistä yhteen 
ryhmänä niin, että se estää kouluttajien ja tutkijan sekaantumisen heidän asioi-
hinsa. Tämä tilanne on hankala niin kouluttajille kuin tutkijoillekin, sillä mei-
dän toimintamme ei näyttänyt olla sovitettavissa yhteen sen kanssa, mitä ryh-
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män perusolettamus sen yksilöistä vaati (ks. Bion 1979, 58). Tällöin ryhmä on 
hakenut turvallisuutta sulkemalla nämä uhkaavat tekijät pois ja luomalla oman 
kommunikointiväylän. Tutkijana en siis ole ollut niin läheisessä suhteessa ryh-
mään kuin itse oletin, mutta en ollut heidän silmissään myöskään osa koulutta-
jien porukkaa. Tämän päättelin jälleen siitä, että vielä keväänkin tapaamisissa 
ryhmä kritisoi avoimesti kouluttajia minun ollessa paikalla (30.11.2010). Koulut-
tajiin viitattiin myös usein termillä ”ne” minun ollessa paikalla. 

 
30.11.2010 
Tutkijan muistiinpano: Opiskelijat olivat myös tyytymättömiä saamaansa ohja-
ukseen ja keskustelevat siitä ilman kouluttajia. 
Elina: Kukaan ei oikein kommentoinut tota meijän prosessia, niin en voi tietää tehäänkö 
oikein vai väärin. 
Paula: Niin ne kouluttajat ei sanonu meijän työstä mitään. - - ei ne kommentoinut ke-
nenkään työtä. 
Jenni: Mä halusin jutella näistä vielä teijän kanssa ilman kouluttajiakin. 
Inka: - - ei saatu oikein konkreettista palautetta. 
Jenni: Musta tuntuu et ne yleisti vaan. 
Peppi: Musta ois hyvä sanoa ohjaajille mitä mieltä me oltiin aamupäivästä. 
Paula: - - musta tuntuu, että ei puhuttu samaa kieltä niiden kanssa. 
Miia: No nyt sit oikeesti sanotaan niille. 
Peppi: - - jos kirjotetaan ylös mitä aiotaan sanoa niille - -. Mä en sit halua sanoa näitä 
kaikkia niille. 

 
 On vielä syytä pohtia, miksi opiskelijoiden oma sähköpostilista herätti 
minussa niin vahvoja ahdistuksen ja petetyksi tulemisen tunteita. Bion (1979, 63) 
toteaa, että esimerkiksi ryhmän paetessa vaikeita kokemuksiaan ja epämiellyt-
täviä tunteita, se samalla jättää ryhmän kanssa toimivan psykoanalyytikon ko-
kemaan näiden ongelmien kanssa taistelemisen, jos tämä näin tahtoo. Samais-
tan löyhästi oman tutkijan roolini analyytikon rooliksi siinä mielessä, että myös 
minä seuraan ryhmää ja pyrin havaitsemaan sen toiminnasta tiettyjä tiedosta-
mattomia lainalaisuuksia. Olen myös pitkän havainnointijakson aikana tullut 
pysyväksi osaksi opiskelijoiden tapaamisia, mutten silti ole osa heidän ryh-
määnsä. Tässä tilanteessa ryhmän paetessa ja suojautuessa omaan ryhmäänsä 
minä jäin sen ulkopuolelle näiden ahdistavien ja vaikeiden tunteiden kanssa. 
Havainnoidessani ryhmää olen vielä ollut kokematon kohtaamaan näitä asioita 
enkä ole ymmärtänyt tehdä henkilökohtaista valintaani siitä, ryhdynkö käsitte-
lemään tai edes kokemaan näitä tuntemuksia. Tulkitsen ryhmän onnistuneen 
tiedostamatta siirtämään osan välttelemistään tunteista minuun, eli ryhmän 
välttelemät tunteet ovat tulleet osaksi myös omaa prosessiani. En ole tätä ha-
vainnoinnin aikana ymmärtänyt ja siksi päättelen sen herättäneen minussa 
vahvaa ahdistusta sekä petetyksi tulemisen tunteen. 

Tutkijan roolini näyttäisi olleen jossain opiskelijaryhmän ja kouluttajien 
välimaastossa. Koen erityisesti syksyllä 2010 vallinneen liminaali- eli välitilan 
tärkeäksi tutkimuksen kannalta. Vaikka oli ahdistavaa kokea syyllisyyttä ryh-
mää kohtaan ja toimia ikään kuin ryhmän ja ohjaajien välillä, oli hyvin tärkeää, 
että ryhmä koki minut tarpeeksi läheiseksi, jotta tällaisia tuntemuksia heräsi. 
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Suuri osa aineistoa olisi varmasti jäänyt uupumaan, jos opiskelijat olisivat ko-
keneet minut osaksi ohjaajia tai muuten keskittyneet tapaamisissaan siihen, mi-
tä minä tein tai kirjoitin ja kenelle. 

3.6.3 Tutkijan tunteet 

Kuittinen (2011) viittaa Hirschorniin, jonka mukaan tutkijan tunteet, joita orga-
nisaatiossa toimiminen hänessä herättää, ovat myös tärkeä ja usein hyödyntä-
mätön tietolähde. Tutkijan ahdistus voi viestiä merkittävästä asiasta organisaa-
tiossa, jos tutkija liittää ne tilanteisiin, joissa ne ilmenevät. (Kuittinen 2011, 63.) 
Osaltani pitää paikkaansa, että tutkijana toimiminen integraatioryhmässä herät-
ti paljon erilaisia tunteita. Aika ajoin tutkijana toimiminen oli myös raskasta, 
sillä en voinut osallistua tilanteisiin tai puuttua asioiden kulkuun. Näitä tuntei-
tani purin tutkimuspäiväkirjaan, joka on osa tutkimukseni aineistoa.  

On kuitenkin muistettava, että vaikka tutkija voi kuvata, miltä jokin tun-
netila ulospäin näyttää, ei ole mitään takeita siitä, että nämä havainnot olisivat 
yhteisesti ymmärrettävissä olevia (Nikkola 2011, 67). Olen siis kirjannut ylös 
omia tunteitani tutkijana sekä pyrkinyt kuvaamaan ryhmässä vallitsevaa tunne-
tilaa. En voi kuitenkaan pitävästi väittää, että nämä havainnot olisivat olleet 
tilanteessa yhteismitallisia. Toinen tutkija olisi voinut kokea tilanteen hyvin eri 
tavalla, samoin ryhmän jäsenet.  

Tutkimuksen herättäneiden tunteiden lisäksi pohdin suhdettani tutkitta-
vaan ryhmään. Kuten jo aiemmin totesin, rinnastan psykodynaamisen näke-
myksen analyytikosta löyhästi myös tutkijaan. Näen, että analyytikon tapa tar-
kastella ryhmää, sen toimintaa ja tunnetiloja, on lähellä omaa tapaani havain-
noida ryhmää tutkijana. Keski-Luopan (2006) mukaan päästäkseen kosketuk-
seen tiedostamattoman kanssa analyytikon on tyhjennettävä mielensä. Mitä 
analyytikko jo tietää on siis irrelevanttia tai virheellistä tietoa. Tällöin tutkimus-
suhde ei myöskään ole tasapainossa: jos vain toinen tietää mutta ei toinen, ky-
seessä voi olla defensiivinen operaatio. (Keski-Luopa 2006, 211.) Vaikka analyy-
tikon suhde ryhmään on erilainen verrattuna tutkijaan, vaikuttaa mielestäni 
ennakkotietojen ja -ajatusten olemassaolo molempien tehtävään samankaltaisel-
la tavalla. Omaa suhdettani tutkittavaan ryhmään värittää se, että olen itse käy-
nyt integraatioryhmäprosessin läpi ennen heitä. Minulla on siis ollut omat olet-
tamukseni ryhmän toiminnasta sekä tulevista vaiheista. Keski-Luopan (emt., 
211) mukaan nämä ennakkotiedot voivat häiritä aineiston keruuta, ellen ole 
pystynyt tyhjentämään mieltäni tutkijana toimiessani. Toisaalta ajattelen, että 
tämän kaltainen ryhmän tutkiminen on myös vaatinut ennakkoymmärrystä 
tiedostamattomasta. Olen siis pystynyt mahdollisesti näkemään ryhmän toi-
minnassa asioita, johon tutkija, joka katsoo tilannetta täysin uusin silmin, ei olisi 
osannut kiinnittää huomiota. Kyseessä on kaksijakoinen asia, jota olen pyrkinyt 
tiedostamaan sekä aineistoa kerätessäni että sitä analysoidessani. 

Kyse on ennakkoluulottoman orientaation ja tutkimusotteen tavoittami-
sesta, eli bionilaisittain pysymään ”ennakkoluulottomasti paikallaan, mieli tyh-
jänä, ilman defensiivistä suojautumista ja pakenemista tietoon tai tavoitteisiin 
tai muutoin tilanteesta pois” (Totro & Hyyppä 2012, 13). Tällaisen tutkimus-
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asenteen saavuttaminen on hyvin haastavaa mutta palkitsevaa, vaikken voi 
väittää siinä täysin onnistuneeni. Usein esimerkiksi oma ymmärtämättömyys 
saattaakin ilmentyä haluttomuutena ymmärtää. Tutkimus on vaatinut paljon 
tietämättömyyden sekä epämiellyttävien tunteiden sietämistä, joiden vuoksi 
työnteko meinasi aika ajoin keskeytyä tai tiettyjen työvaiheiden läpi teki mieli 
juosta. Etenkään mielen tietoinen tyhjentäminen ja pyrkimyksistä vapautumi-
nen eivät ole helppoja toimenpiteitä, joita voisi rutiininomaisesti suorittaa. Kui-
tenkin tutkimusaiheeseen liittyvien omien muistojen, tietojen ja tunteiden ha-
vaitseminen ja tiedostaminen ovat olleet oleellinen osa tutkimuksen tekemistä 
ja sen ymmärtämistä. ”Se, että henkinen nöyryys ja henkinen köyhyys pääsevät 
osaltaan ohjaamaan totuuden etsimistä ei ole itsestäänselvyys” (Totro & Hyyp-
pä 2012, 13). Tämä on itselleni tutkijana yksi työnteon suurimmista haasteista 
sekä päämääristä. 
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4 PSYKODYNAAMINEN NÄKÖKULMA RYHMÄÄN 

4.1 Syvällisen ryhmäkokemuksen merkittävyys 

Olen nähnyt ryhmän jo pitkään problemaattisena ilmiönä. Lähes kaikilla on 
jonkinlainen kokemus ryhmässä olemisesta, mutta usein se nähdään vain 
pintapuolisena organisaationa, jolloin voidaan puhua ennemminkin yksilöiden 
muodostamista verkostoista. Itselläni on kokemusta hyvin pinnallisesta 
ryhmätyöskentelystä, jossa perinteisesti kukin jäsen tekee yksilötyön, jotka 
sitten kootaan yhdeksi ”ryhmätyöksi”. Koulutus näyttäisi välttelevän 
ryhmätyöskentelyn aiheuttamia ahdistavia ja vaikeita puolia, joita ryhmän 
jäsenten erilaisuus ja sen synnyttämät ristiriidat herättävät. Kokemukseni 
mukaan vaikeat tilanteet pyritään koulutuksen taholta sammuttamaan tai niitä 
vältellään. Nikkola (2011) toteaa tämän olevan opettajankoulutuslaitoksella 
arkipäivää ja siihen jopa rohkaistaan, mikä on hämmästyttävää nykypäiväisen 
ryhmätutkimuksen näkökulmasta. Työntekoon ja opiskeluun liittyvät asiat 
nähdään sellaisina kuin niin toivottaisiin olevan, eikä sellaisina kuin ne 
näyttävät todellisuudessa ilmenevän. Näyttää myös siltä, että nyky-
yhteiskunnassa keskitytään voimakkaasti hyötyihin joita ryhmän avulla 
voidaan saavuttaa. Jotta voitaisiin saavuttaa hyötyjä, pitäisi kuitenkin toimia 
pitkäjänteisesti ja uskaltaa katsoa myös ”pimeälle puolelle”. (Nikkola 2011, 59-
60.) On tärkeää, että opettajankoulutus voisi tarjota opiskelijoille syvällisempiä 
ryhmäkokemuksia, sillä työelämässä opettajilla on mahdollisuus pitkäaikaisten 
ryhmien hyödyntämiseen osana oppimista. Itse olen saanut kokemuksen 
pitkäaikaisessa työryhmässä toimimisesta integraatiokoulutuksen aikana. Tämä 
kokemus on myös johtanut minut tutkimaan ryhmään liittyviä ilmiöitä, mikä 
antaa niin itselleni kuin muille lisää ymmärrystä ryhmän ja sen ilmiöiden 
kompleksisuuden kohtaamiseen. 

Nikkola (emt., 58) kokee ryhmien toimintaa kuvaavan kirjallisuuden 
lähestyvän aihetta hyvin pintapuolisesti, eli ryhmä nähdään aina 
konsensusryhmänä, jolloin sen problematiikka ja monisyisyys jäävät ohueksi. 
Olen myös itse havainnut perinteisen oppikirjatyyppisen ryhmäkirjallisuuden 
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tekevän yksinkertaistettuja malleja ja luokituksia ryhmästä sekä antavan 
yksioikoisia ratkaisuja sen ongelmiin. Usein ryhmän vaiheet nähdään selkeinä 
kehittymisjatkumoina ja ongelmatilanteisiin tarjotaan muun muassa 
toiminnallisia ryhmäytymisleikkejä tunnelman muuttamiseksi jälleen 
myönteiseksi. En väitä, ettei esimerkiksi yhteistoiminnallisilla menetelmillä olisi 
paikkaansa ryhmätyöskentelyssä muun muassa peruskouluissa. 
Huolestuttavaa kuitenkin on, jos merkittäväksi tavoitteeksi perinteisessä 
ryhmää käsittelevässä kirjallisuudessa muodostuu ryhmän tunteiden ja 
ilmapiirin pitäminen miellyttävällä tasolla niin, etteivät vaikeat ja ahdistavat 
tunteet häiritse sen toimintaa. Jo oman ryhmäkokemukseni perusteella en ole 
kokenut vaikeiden asioiden välttelemistä tyydyttäväksi ratkaisuiksi mieltäni 
askarruttaneisiin ongelmiin. Siksi lähestyn ryhmää tässä tutkimuksessa 
psykodynaamisesta näkökulmasta. 

Kokemukseeni ryhmästä olen saanut tukea kirjallisuudesta, jonka 
peruslähtökohtana on ryhmien monitasoinen sekä irrationaalinen luonne. 
Toimiessani itse tiiviissä opiskeluryhmässä sekä tutkiessani sitä olen havainnut, 
että ahdistavat ja usein tiedostamattomat tunteet sekä olotilat ovat 
päällimmäisiä ryhmän toiminnassa ja jopa määrittävät sitä. Tämänkaltaisten 
ryhmätilanteiden kuvailuun olen saanut tukea erityisesti W.R. Bionin (1979) 
ryhmätutkimuksesta sekä hänen tavastaan jäsentää ryhmäilmiöitä. Lisäksi 
integraatiokoulutusta käsittelevä aiempi tutkimus on kiinnittynyt 
psykodynaamisen teoriapohjaan, mikä oli luonnollinen sekä 
tarkoituksenmukainen suunta myös tälle tutkimukselle. Tutkimukseni 
teoreettiseksi pohjaksi muotoutui siis Bionin sekä hänen seuraajiensa 
ryhmäteoriat. 

4.2 Bionin työ- ja perusolettamusryhmät 

Wilfred R. Bion (1979) lähestyy ryhmäteoriassaan ilmiötä psykoanalyysin 
näkökulmasta. Bion näkee ryhmän paitsi fyysisenä myös erityisesti 
psyykkisenä ilmiönä eikä ryhmää ole mahdollista ymmärtää ilman 
tiedostamattoman psyykkisen toiminnan tarkastelua. Tällainen ryhmä on 
olemassa jotain perusajatusta tai tehtävää varten, jolloin Bionin ryhmäkäsitys 
soveltuu hyvin opiskeluryhmiin. Keskeinen punainen lanka syntyy luovan ja 
henkisesti kasvavan ryhmärakenteen sekä tiedostamattomasti suojautuvan 
ryhmärakenteen välillä (Klemelä 2005, 118). Bionin näkökulma on auttanut 
itseäni ymmärtämään ryhmässä olemisen vaikeutta sekä sen herättämiä 
tunteita. Se on avannut myös selityksiä aineistossa nouseville ilmiöille. 

Bion kuvaa ryhmän jännityksiä olettamalla sen sisälle muodostuneen työ-
ryhmän ja perusolettamusryhmän. Perusolettamusryhmiä ovat riippuvainen 
ryhmä, parinmuodostusryhmä sekä taistelu-pakoryhmä. Nämä kuvaavat ryh-
män jäsenten asennoitumista sen perustehtävään ja kuvaavat ryhmän ilmapii-
rin laatua. Ryhmän toiminta on siis kaksiulotteista; toisaalta työryhmän toimin-
ta on tiedostettua ja rationaalista, kun taas perusolettamusryhmän toiminta on 
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irrationaalista, tiedostamatonta ja vaistonvaraista. Bionin käsitteillä työryhmä ja 
perusolettamusryhmä tarkoitetaan ryhmän psyykkistä toimintaa, ei ihmisiä, 
jotka siihen osallistuvat (Bion 1979, 110–117). Korvaan termit työryhmä ja pe-
rusolettamusryhmät Jyväsjärven ja Kvistin (1998, 10) käyttämillä termeillä työ-
ryhmätaso ja perusoletustaso. Tämä selkeyttää hyvin sen, etteivät termit tarkoi-
ta fyysistä ryhmää vaan nimenomaan sen psyykkistä tilaa. Nämä ryhmän 
psyykkiset tasot ovat olemassa samanaikaisesti, mutta ne eivät vaikuta ryhmän 
näkyvään toimintaan yhtä aikaa.  

Perusajatus on se, että jokainen ryhmä kokoontuu tehdäkseen jotakin, 
ryhmällä täytyy siis olla tarkoitus. Tällöin ryhmän jäsenet toimivat yksilöllisten 
kykyjensä mukaisesti kohti ryhmän yhteistä tavoitetta. Ryhmää ei ole ilman 
perustehtävää. Toiminnan liittyessä ryhmän tehtävän suorittamiseen, se liittyy 
myös todellisuuteen ja sen menetelmät ovat rationaalisia. Tätä kehittynyttä 
ryhmän muotoa kutsutaan työryhmätasoksi. Ryhmä kokoontuu tiettyä tehtävää 
varten ja sillä on hallintoelimistö sekä omat toimintaohjeensa. Työryhmä poik-
keaa perusolettamusryhmästä siinä, että sillä on kyky kehittyä eli se on koske-
tuksessa todellisuuteen ja sen menetelmät ovat ainakin joltain osin tieteellisiä. 
Työryhmän psykologinen rakenne on erittäin vahva, joten sen yhteistyökyky on 
myös hyvä. Järjestäytyminen ja rakenne ovat työryhmän yhteistyön tulosta; 
vakiintuneina ne vaikuttavat ryhmässä vaatimalla sitä yhä suurempaan yhteis-
työhön. Työryhmätaso ilmeneekin näkyvässä toiminnassa rationaalisena ja tie-
dostettuna toimintana. (Bion 1979, 76–77, 110–112; Klemelä 2005, 118–120.) 

Perusolettamustasolla ryhmän jäsenet ajavat omia henkilökohtaisia tavoit-
teitaan, jotka usein ovat hyvin erilaisia kuin ryhmän avoimesti ilmaisema tehtä-
vä. Nämä emotionaaliset voimat joskus estävät ja joskus puolestaan edistävät 
näiden yleisten tavoitteiden saavuttamista ja täten työryhmätoimintaa. Ryhmän 
jäsenet siis pyrkivät tyydyttämään omia tarpeitaan ja yksilöllisyyttään ryhmäs-
sä. Erilaisia perusolettamuksia muodostetaan automaattisesti, tahdosta riippu-
matta ja väistämättömästi. Lopulta erilaisista yksilöllisistä tarpeista syntyy 
ryhmän yhteinen tarve, jonka tyydyttämiseksi syntyy yhtäläinen tapa olla ja 
toimia. Ryhmän on mahdotonta toimia tiedostetusti perusolettamuksen tavoit-
teiden suuntaisesti tai suunnata toimintaansa mihinkään julkilausuttuun tavoit-
teeseen, joten ryhmän toiminta on irrationaalista ja arvaamatonta. (Bion 1979, 47, 
126, 143–144.) 

Riippuvainen ryhmä (basic assumption dependency) kokoontuu ainoas-
taan ohjaajaansa varten. Tällöin ryhmän jäsenet ovat enemmän kiinnostuneita 
kontakteista ohjaajaansa kuin toisiinsa. Ohjaaja voi tässä tapauksessa olla henki-
lön lisäksi myös joku idea tai asia. Riippuvassa ryhmässä turvallisuuden tunne 
on kytköksissä frustraation ja riittämättömyyden tunteeseen, joka edellyttää 
kaikkivoipaisuuden laskemista yhden henkilön harteille. Usein riippuvainen 
ryhmä odottaa johtajaltaan tai ohjaajaltaan ratkaisuja kaikkiin eteen tuleviin 
tilanteisiin. Esimerkiksi armeijassa ja koululuokassakin riippuvainen perusolet-
tamustaso on melkeinpä koko toiminnan lähtökohta ja edellytys. Kuitenkin 
ryhmän takertuessa pelkästään johtajaan, voi perustehtävän suoriutuminen 
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vaikeutua tai jopa estyä. (Bion 1979, 61–66; Lintunen, Rovio & Salmi 2009, 95–
97.) 

Parinmuodostusryhmässä (basic assumption pairing) yksilöt hakevat tur-
vattomassa ryhmässä turvaa pienryhmistä, jotka tarjoavat suojan suhteessa teh-
tävään syntyvää häpeää, syyllisyyttä ja epätoivoa vastaan. Liittymällä pien-
ryhmiin tai pareihin yksilöt välttävät oman vastuunsa yhteistyön ongelmien 
ratkaisussa. Todellisuudessa alaryhmien muodostuminen on vetäytymisstrate-
gia, jossa jäsenet karttavat vuorovaikutuksen ongelmien käsittelyä yhteisesti. 
Ryhmäläiset pyrkivät liittoutumaan saman perusolettamuksen jakavien kanssa, 
mikä ei kuitenkaan edellytä yhteistyötä osapuolten välillä. Tällöin vuorovaiku-
tus ei ole avointa, ja yksittäinen jäsen joutuu olemaan varovainen kannanotois-
saan. Parinmuodostusryhmään sisältyy olennaisesti toiveikas odotuksen ilma-
piiri, joka on muodostunut vastapuoleksi vihan, epätoivon ja tuhoavuuden tun-
teille. Vastuu ryhmän tehtävästä on siirretty ryhmän ulkopuolelle, vielä synty-
mättömälle idealle, joka tulee pelastamaan ryhmän joskus tulevaisuudessa. Tuo 
odotettu pelastus ei kuitenkaan koskaan saavu, vaan oleellista on sen odotus. 
(Bion 1979, 115; Lintunen ym. 2009, 101–103.) 

Taistelu-pakoryhmä (basic assumption fight/flight) ilmenee pettymysten 
kasaantuessa ja ryhmän kokiessa, että sen olemassaolo on uhattuna. Tällöin 
ryhmälle muodostuu ”vihollinen”, jota vastaan se joko taistelee tai pakenee joh-
tajansa johdolla. Tällaisessa ryhmässä turvallisuuden tunnetta vähentää ryh-
män vaatimus rohkeuteen ja itsensä uhraamiseen. Ryhmän ilmapiiri voi olla 
aggressiivinen tai kiihtynyt ja siinä saattaa ilmetä puheenaiheen vähättelyä, vit-
sailua sekä muuan muassa välttelyä. Ryhmän taistelu olemassaolostaan voi ka-
navoitua esimerkiksi sen johtajaan tai jäseneen. Tällöin tyypillistä on syyllisen 
hakeminen; jos ainoa mahdollisuus on joko taistella tai paeta, niin täytyy olla 
jotain mitä vastaan taistella tai mitä paeta. Kritiikin esittämisellä on tässä vai-
heessa keskeinen asema, mutta sen jakaminen ryhmän kesken vaatii keskinäi-
sen luottamuksen palautumista ja defensiivisen käyttäytymisen purkamista. 
(Bion 1979, 115–116; Lintunen ym. 2009, 103–104.) 

Perusolettamukset voivat vaihdella ryhmätilanteissa hyvinkin nopeasti tai 
ne voivat pysyä yllä monia kuukausia. Bionin (1979) mukaan milloinkaan ei voi 
olla kahta perusolettamustasoa dynaamisesti aktiivisena samaan aikaan. Jokai-
sessa perusolettamustasossa voi myös olla aktiivisena mitä tahansa tunteita. 
Tosin latentti ahdistus vallitsee jatkuvana, mutta sen laatu vaihtelee eri perus-
olettamustasoilla. Yhteistä kaikille perusolettamustasoille on se, että ne ikään 
kuin pakottavat ryhmän hyvin regressiiviseksi. Tällainen defensiivinen kult-
tuuri on luonteeltaan sitkeä, mikä luo oman haasteensa mm. ryhmäpsykotera-
peuteille, työyhteisökonsulteille ja opettajille. (Klemelä 2005, 122.) 

Torton ja Hyypän (2012) mukaan Bionin ryhmäteoriassa voi nähdä eri 
teemojen rinnakkaisuuden, monien juonien ja kertomusten ristikkäisyyden ja 
keskinäisen kytkeytymisen sekä yllätyksellisyyden ja ristiriitaisuuden. Tämän 
ei silti tarvitse tarkoittaa kaaosta, vaan ”erilaisten elementtien, hetkien ja jännit-
teiden kokonaisuudesta kutoutuu koskettava taideteos”. Bionin filosofia on siis 
enemmän kuin yksittäinen teoria. Moninaisuudesta huolimatta kokonaisuus 
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pysyy koossa ja hahmottuu ymmärrettävällä tavalla. Tätä ohjaa kuuntelu ja na-
iivi katsominen paremmin kuin järki ja loogisesti rakentunut odotus. Myöskään 
perusolettamustasoja ei tule ymmärtää objektiivisina realiteetteina, vaan en-
nemminkin ryhmätilanteiden kohtaamisen ja jäsentämisen periaatteina. (Totro 
& Hyyppä 2012, 19–20, 22.) Esimerkkinä voi todeta, että Bionin teorioihin sy-
ventyminen tuottaa joka kerta erilaisen lopputuloksen. Bionin ajatusmaailma 
avautuu toistuvasti uusina avaruuksina, jos sille antaa mahdollisuuden. 

Tällä hetkellä Bionin ajatusten kritisoiminen tuntuu vaikealta, sillä hänen 
teoreettiset sovelluksensa ryhmästä ovat tarjonneet minulle uudenlaisen tavan 
katsoa ilmiötä, mistä olen kiitollinen. Tämän lisäksi Bion ei niinkään tarjoa pe-
rinteistä yksiviivaista teoriamallia, vaan ennemminkin kääntää asioita uudel-
leen kysymyksiksi ja ihmettelyn kohteiksi. Tällaisessa asetelmassa en ole löytä-
nyt suoraa kritiikkiä Bionin ajatuksia kohtaan. Sen sijaan hänen teorioiden so-
veltaminen opettajankoulutuksen toimintakulttuuriin sekä tätä kautta koului-
hin ei kuitenkaan ole mielestäni ongelmatonta. Opettajat pyrkivät toiminnal-
laan usein varmuuteen, turvallisuuteen sekä ennakoitavuuteen (Britzman 1991). 
Bionilaisen ajattelutavan omaksuminen vaatii kuitenkin päinvastaista asennoi-
tusmista opetustyöhön. Niin opettajilta kuin opiskelijoiltakin edellytetään epä-
varmuuden sietokykyä sekä rohkeutta kohdata myös vaikeita ja ahdistavia tun-
teita. Näin suuren näkökulma- ja asennemuutoksen toteutuminen on haastavaa 
ja sen ”markkinoiminen” opettajille vaikeaa. Tämän lisäksi Bionin ajatusten so-
veltamista vaikeuttaa myös teorioiden haastavuus. Vaarana siis on, että psyko-
dynaamisesta lähestymistavasta tehdään yksinkertaistettuja ja johdonmukaisia 
malleja, joita seuraamalla ryhmän ongelmat ovat helposti ratkaistavissa. Tällai-
sessa tilanteessa menetetään kuitenkin paljon oleellista aineista Bionin ajatuk-
sista. Ennemminkin uskon, ettei psykodynaamisessa tavassa lähestyä ryhmää 
voi koskaan olla ”valmis” tai väittää täysin ymmärtävänsä teorian luonnetta, 
sillä ryhmäprosessit ovat aina muuttuvia ja kehittyviä. Bionilaisen ajattelutavan 
laajempi soveltaminen vaatisi siis paljon perehtymistä erilaisiin teorioihin, sillä 
kyseiset ajatukset eivät ole helppoja tai suoraviivaisia ratkaisuja koulutuksen 
ongelmiin. 

4.3 Tiedostamaton ja defenssit 

Tutkimus on toistuvasti osoittanut, että suuri osa tuntemuksista ja ajatuksista 
menee havaintokykymme ulkopuolelle, tiedostamattomaan. Myös 
psykodynaamisen käsitteellistämisen taustalla on oletus, että ryhmän 
sosiaalisilla tiedostamattomilla ilmiöillä on mieli, ne ovat siis omalla tavallaan 
järkeviä ryhmän kannalta. Ei ole kuitenkaan kyse siitä, että emme täysin tiedä 
omaa mieltämme, mutta näyttäisi olevan asioita, joita emme myöskään halua 
tietää. Pyrimme katsomaan poispäin asioista, jotka voivat haavoittaa meitä tai 
jotka uhkaavat olemassaoloamme. Tähän käytämme defensiivisiä mekanismeja. 
(Shedler 2006, 11; Youell 2006, 25.) Ryhmän tiedostamaton voidaan siis nähdä 
dynaamisena. Tällöin tiettyjä mielen sisältöjä pidetään tarkoituksella poissa, 
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tiedostamattomassa. (Latomaa 2000, 39, 130.) Esimerkiksi ryhmän 
perusolettamustasoilla on omat säännönmukaisuutensa, vaikka ne saattavat 
välillä ilmentyä irrationaalisena ja tuloksettomana käyttäytymisenä. 
Ryhmäteorioissa minua kiinnostavat juuri tiedostamattoman elementit, joita 
olen pyrkinyt havainnoimaan tässä tutkimuksessa. Tiedostamaton on lisäksi 
kietoutunut yhteen oppimisen kanssa. Puhuttaessa tietämisen rajoista, on kyse 
kokemuksesta oppimisen mahdollisuuksista tai sen esteistä (Klemelä 2005, 113).  
 Ryhmän perustehtävän suorittamisen kannalta järjettömiltä vaikuttavia 
ryhmän tiedostamattoman tason ilmiöitä voi ymmärtää käsittämällä ne 
puolustusmekanismeiksi, eli defensseiksi. Vuorinen (1990, 248) määrittelee 
defenssit minän keinoiksi käsitellä kokemuksia, jotka uhkaavat sisäistä 
eheyttämme. Defenssien avulla minä pyrkii säännöstelemään tunteiden 
voimakkuutta, joka voi äärimmillään johtaa niiden täydelliseen kieltämiseen. 
Kehittyneemmässä muodossaan defenssit voivat myös johtaa pahanolon 
hyväksymiseen ja käsittelemiseen. Ne voivat siis olla myös hyödyllinen keino 
pitää yllä psyykkistä tasapainoa, jolloin ihminen kykenee kohtaamaan 
vaikeitakin asioita ja käsittelemään niiden herättämiä tunteita. (Vuorinen 1990, 
248–255.) Tässä tutkimuksessa on keskitytty defenssien kielteiseen puoleen, 
jolloin niiden avulla pyritään kieltämään ahdistavien tunteiden olemassaolo. 

Ihminen voi omalla tiedostamattomalla toiminnallaan estää 
tiedostamattoman tuomista tietoisuuteen. Defensseihin ei liity mitään mystistä 
tai yliluonnollista. Ne ovat yksinkertaisesti ei jonkun huomaamista, ei jonkun 
ajattelemista, ei asioiden yhdistämistä tai itsensä harhauttamista jollain toisella 
asialla. Tiedostamattomaan painetut asiat pyrkivät kuitenkin aina esiin muun 
muassa ajatusten, tunteiden ja toiminnan kautta. Defenssit toimivat siis 
tiedostamattomasti ja vasta niiden tulokset näkyvät toiminnan kautta. (Shedler 
2006, 27-34.) Ajattelen, että samat periaatteet pätevät myös ryhmään, kun se 
nähdään psykodynaamisessa valossa. Tällöin ryhmän tiedostamattomat 
perusolettamustasot suojaavat sitä ahdistavalta todellisuuden kohtaamiselta. 

Tarkasteltaessa defenssejä ryhmän näkökulmasta Hirschhorn (1990, 9-12) 
käyttää termiä sosiaalinen defenssi, jolla hän tarkoittaa ryhmän erilaisia keinoja 
hallita ahdistavia tunteita sekä samalla vältellä sen perustehtävän suorittamista. 
Tällöin ryhmä projisoi ahdistuksen johonkin ulkopuoliseen suojellakseen 
itseään. Hirschhornin (emt., 57-69) mukaan sosiaalisia defenssejä ovat 
syntipukki-ilmiö, perusolettamusryhmät (ks. Bion 1979), rituaaleihin 
turvautuminen sekä symbioosimainen liittoutuminen. Ryhmissä yleisin 
defensiivinen mekanismi on projektiivisuus, eli tunteiden sijoittaminen. 
Ryhmän jäsenet jakavat tunteensa ahdistavissa tilanteissa pyrkien pitämään 
itsellään miellyttävät olotilat ja työntämään ryhmän ulkopuolelle pahat olotilat. 
Ryhmässä ilmenevät tunteet tarttuvat sen jäseniltä toisille ja aiheuttavat uhkaa 
sen identiteetille. Omat mielensisällöt nähdään yksiviivaisesti havainnon 
kohteen ominaisuuksiksi, sillä mekanismi on tiedostamaton. (Kajamaa 1996, 53–
55.) 

Bion puolestaan käsittää tiedostamattoman O-elementtinä. O on 
muodotonta ja pimeää niin kauan kunnes se tulee tietämisen piirin. Tietoinen ja 
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tiedostamaton eivät siis ole toistensa vastakohtia, vaan jatkumo. Ihminen ei ole 
selvillä jostain itseä koskevasta (O), josta hän periaatteessa voisi olla paremmin 
selvillä, jos hän olisi tarkkaavaisempi itsensä suhteen. O on ymmärryksen 
rajojen ulkopuolella, mutta sen tuntemaa oppimista kohti voidaan pyrkiä. Tieto 
jää kuitenkin aina rajalliseksi ja väliaikaiseksi. (Keski-Luopa 2006, 210.) On 
syytä huomioida, että Bionin teorioissa ”tiedostamaton” merkitsee muuta kuin 
yleiskielessä käytettyä pinnallista ”tiedostamiseen” liittyvää puhetapaa. 
Tavallisesti tiedostaminen ymmärretään jonkin kokemuksen ymmärtämisenä 
tai totena pitämisenä (”tiedostin katkeruuteni vanhempiani kohtaan”). 
Bionilaisittain tiedostamisessa tai tiedostamattomuudessa on ennemminkin 
kysymys jonkin asian tulemisesta kiinnostavaksi ja arvoitukselliseksi. Bionin 
ajattelun tietoinen-tiedostamaton käsiteparia on myös kuvattu muun muassa 
käsittein ”finite – infinite”, jotka Klemelä (2005) on suomentanut ”lopullinen – 
loputon” tai ”täydellinen – täydentyvä”. 
 Ryhmän näkökulmasta defenssien perimmäisenä tehtävänä Bion pitää 
organisaation elossa säilyttämisen. Ryhmää on tarkasteltava siis jatkuvasti 
kahdelta puolelta. Toisaalta se on nähtävissä psyykkistä työtä tekevänä 
kokonaisuutena, kun taas toisaalta se ilmenee vastuuttomana, defensiivisenä ja 
vaistomaisesti vietti-impulssiensa myötä tunteitaan purkavana ryhmänä. On 
kuitenkin muistettava, että tähän liittyy aina tiettyjä rakenteita ja 
organisoitumisen sisäisiä lainalaisuuksia. Piilotajuisen peruskokemuksen 
tasolla ryhmällä on myös funktio tai tavoite. (Klemelä 2005, 118-119.) 
 Defensiivisen käyttäytymisen suurimpia vaikeuksia opiskelijaryhmän 
kannalta on se, että ongelmien peittäminen on tehokasta, mikä vähentää 
oppimisen mahdollisuutta organisaatiossa. Lisäksi defensiivisyyteen 
suhtaudutaan usein siten, että se jätetään huomiotta. (Kuittinen 2001, 47-50.) 
Tämä johtaa helposti defenssien kehämäiseen toistumiseen, josta on hyvin 
vaikeaa päästä pois. Näitä defensiivisiä rutiineja ja niiden muodostamia kehiä 
olen pyrkinyt tunnistamaan tutkimusaineistostani. Niitä erittelen tarkemmin 
seuraavassa luvussa. 
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5 NÄENNÄISEN KASVUN ILMENEMINEN AINEIS-
TOSSA 

Aineistosta nousi esiin vahvoja ryhmän toiminnan ristiriitoja, joihin syvennyn 
tarkemmin tässä luvussa. Ryhmän toiminnan erilaisia ristiriitoja yhdisti yksi 
teema, näennäinen kasvu, jota ryhmä pyrki toiminnallaan ylläpitämään. Aineis-
to on kerätty pääasiassa tapaamisista, joissa ryhmän ohjaajat eivät olleet paikal-
la. Opiskelijaryhmän omatoimisen työskentelyn defensiiviset puolet olivat siis 
ryhmän kouluttajille piiloisia. 
 Seuraavissa alaluvuissa erittelen ryhmän toiminnan ristiriitaisia piirteitä, 
joiden taustalla näkyy tarve näennäiseen kasvuun. Teoria kulkee tekstissä em-
pirian rinnalla. Olen nostanut monipuolisesti suoria lainauksia aineistosta, jotta 
lukija voi seurata tekemiäni tulkintoja sekä arvioida niiden paikkansapitävyyttä. 
Lopussa kokoan yhteenvedon tekemistäni havainnoista. Korostan vielä, että 
tarkoitukseni ei ole arvottaa ryhmän toimintaa tai pohtia työskenteleekö se oi-
kein tai väärin. Tämä ei ole minun tehtäväni, joten omat kannanottoni kohdisu-
vat koulutuksen kehittämistä koskeviin kysymyksiin. Pyrkimykseni on kuvata 
ryhmän toimintaa ja löytää sille merkityksiä ryhmädynaamisista prosesseista. 
On myös muistettava, että valittu näkökulma vaikuttaa siihen, miten aineistosta 
nousseita ilmiöitä katsotaan ja tulkitaan. 

5.1 Syksyllä tehty päätös rentouteen kehittymisen esteenä 

Havaitsin eron ryhmän toiminnassa syksyllä 2010 verrattuna edeltävään kevää-
seen 2010. Jotta tätä ilmapiirin ja toiminnan muutosta voidaan tarkemmin eritel-
lä, on syytä kuvailla kandidaatin tutkielman yhteydessä keräämääni havain-
nointiaineistoa ryhmän työskentelystä keväällä 2010. Kevät oli hyvin intensiivi-
nen ja tunteikas jakso ryhmälle. Vahvat tunnetilat sekä niiden selvittely veivät 
myös paljon aikaa ryhmän työskentelyltä. 
 Ryhmän toimintaa keväällä 2010 leimasi taistelun ja paon jännittynyt il-
mapiiri. Välillä ryhmä vältteli ristiriitaisia aiheita ja välillä ne taas kohdattiin 
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hyvin yllättäen ja aggressiivisesti. Nämä vuorovaikutustilanteet tapahtuivat 
pääsääntöisesti muutamien opiskelijoiden välillä ja äityivät lopulta riitelyksi. 
Muu ryhmä kuitenkin seurasi tilanteita intensiivisesti ja tiiviisti. Monet myös 
tukivat jompaakumpaa osapuolta ilmein ja elein, esimerkiksi hymyilemällä. 
Loppujen lopuksi ryhmän taistelu suunnattiin yhteen ryhmän jäseneen, johon 
kohdistui paljon negatiivisia kommentteja sekä syytöksiä. Tämä on tyypillistä 
taistelu-pako -perusolettamustasolle, jossa ryhmän taistelu voi kanavoitua sen 
jäseneen (Bion 1979, 115–116). 
 Kevään konfliktit ja tunteenpurkaukset johtivat ajoittaiseen riitelyyn, risti-
riitoja aiheuttaneen aiheen välttelyyn sekä tiettyjen opiskelijoiden puhumatto-
muuteen ryhmässä. Kesäloman alkaessa tilanne ja tunnelma ryhmässä vaikutti-
vat hyvin tulehtuneilta ja varovaisilta. Vuorovaikutus tuntui liikkuvan kuin 
heikoilla jäillä: koskaan ei tiennyt milloin joku loukkaantuu tai tilanne kärjistyi 
riitelyksi. 
 
 Ote tutkijan muistiinpanoista Keväällä 2010: 

Ryhmän aiheena on puhumattomuus sekä ryhmään osallistuminen. Riita Elinan 
ja Helenan välillä jatkuu, Elina itkee ja Miia pyrkii toimimaan sovittelijana. Muu 
ryhmä seuraa edelleen tilannetta hiljaa. Suurin osa kuitenkin osoittaa olevansa 
Elinan ”puolella”, ja antavat ikään kuin tukensa hänelle. Itselleni tulee olo kuin 
Helena taistelisi yksin koko muuta ryhmää vastaan. Tapaamisen loppu kuluu 
tämän tilanteen selvittelyssä ja se jää lopulta auki. 

 
Kesän jälkeen jo heti ryhmän ensimmäisellä tapaamisella ilman kouluttajia 

oli ilmapiirissä tapahtunut muutos, jonka opiskelijat tekivät selväksi keskustel-
lessaan toiveistaan ja tavoitteistaan tulevalle vuodelle integraatioryhmässä. 
Kaikille yhteinen tavoite tuntui olevan siirtyminen pois keväällä vallinneesta 
tunnetilasta ja toimintatavasta. Osa opiskelijoista totesi, että opintojen jatkami-
nen ryhmässä tuntui raskaalta ja ahdistavalta. Oletan tämän johtuneen siitä, 
millaisiin tunnelmiin ryhmän työskentely päättyi edeltävänä keväänä. Toisen 
opintovuoden mittaan ryhmäläiset kirjoittivat kokevansa opiskelun nyt hel-
pommaksi ja miellyttävämmäksi. Konflikteja ei syntynyt ja niitä jopa välteltiin 
muun muassa kontrolloidulla päiväjärjestyksellä sekä pitämällä vuorovaikutus-
ta pinnallisella tasolla. Myös työskentely tuntui pysyvän mukavuusalueella. 
Ryhmän työskentelykulttuuria leimaaviksi tekijöiksi nousivat rentous ja haus-
kanpito. 
 

Keskustelua ryhmän ensimmäiseltä tapaamiselta 13.9.2010: 
Miia: Vähän tuntuu raskaalta alottaa taas integraatio-opinnot. 
Paula: Toivon että ollaan opittu jotain viime vuodesta. 
Helena: Vähän oon ahistunut viime vuodesta, toivon ettei tänä vuonna tuu ongelmia ja 
pystytään kommunikoimaan paremmin. 
Jenni: Pelottaa ettei tänäkään vuonna saada mitään aikaan.  
Inka: On pieni semmonen pelko, et kuinka tässä käy. 
Elsa: Toivon, että uskalletaan kohdata asioita ja vaikeuksia, kun viime vuonna välteltiin 
aika paljon. 
Katja: Jännittää ja ahdistaa, mutta toivoa on. 
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-- 
Elsa: Ryhmässä ärsyttää älytön henkilöanalysointi tai et mitään ei voi yleistää --.  
Kaikki pitää aina päättää et tää on nyt vaan mun kokemus. 
Helena: Sanat on tässä teräväreunaisia elementtejä ja saa olla niin tarkkana, ettei ne sa-
tuta ketään. 
 
Keskustelu oppimistarpeista vuodelle 2010–2011 (14.9.2010): 
Helena: Mulla on vaan tarve selviytyä tästä vuodesta ryhmässä. 
Miia: Mulla on tosi maanläheiset tarpeet tai just että selviäis. 
Katja: Miks mulla ei oo mitään opiskeluun liittyvää tässä listassa? 
Miia: Mulla on kyllä sellaset odotukset ryhmälle, että löytäis vähä sellasta – ei niin vaka-
vasti ja sanottais mitä sylki suuhun tuo – vähän pellemeininkiä. 
Muu ryhmä nyökyttelee. 
Ulla: Välillä on vaikee olla tässä, kun aina on niin vakavaa, enkä mä ite oo sellanen. 
Jenni: - - tuntuu et viime vuonna aina jos poiketaan aiheesta niin nauratti, mutta kun 
palattiin työntekoon niin oli taas vakavaa. 
Ryhmässä kerrotaan mm. kohtauksia elokuvista ja naureskellaan. 
Helena: Kaipaan seesteisempää vuotta, vaikka viime vuodesta oppikin paljon. 
Paula: Ohjaajathan sano et siitä voi oppia tosi paljon, vaikka oiskin hirveetä paskassa 
rämpimistä mutta eihän kukaan jaksa sillä tavalla aina oppia. Mä ainakin toivon et tänä 
vuonna vois oppia niin että olis kivaakin ja rennompaa.  
 
Syksyllä 2010 ryhmän tekemä päätös näyttäytyi mielestäni jonkin asian 

välttelemiseltä tai pakoilulta. Kesken vakavan keskustelun ryhmä päätyy nau-
reskelemaan elokuville ja kertomaan vitsejä – ikään kuin ryhmä pakoilisi ahdis-
tavaa aihetta eikä halua kajota siihen, jotta kevään ristiriitatilanteet eivät toistui-
si. Vaikuttaa silti, että keskustelemalla aiheesta ryhmässä haetaan kaikkien tuki 
sille, ettei ilmapiirin ja ryhmässä työskentelyn kuormittavuuden anneta enää 
karata niistä rajoista, jotka nyt yhdessä määritellään. Paula hakee lopuksi vielä 
ohjaajien sanoista tukea ryhmän tekemälle epäviralliselle päätökselle siitä, että 
tulevasta vuodesta ei tulisi raskas tai vakava. Ryhmä näyttäisi ikään kuin suo-
jautuvan etukäteen joltakin uhalta. Kaksi opiskelijaa käytti termiä selviytyä, 
mikä myös viittaa vahvaan uhan kokemiseen. Nämä huomiot sopivat hyvin 
yhteen taistelu-pako -perusolettamustason kuvaukseen (Bion 1979, 116-117). 

Tarve rentouteen, helppouteen ja selviytymiseen ei kuitenkaan luo kovin 
hedelmällistä pohjaa ryhmän työskentelylle sen perustehtävän tavoitteiden 
mukaisesti. Integraatiokoulutuksessa opiskelijoilta vaaditaan syvällistä pereh-
tymistä käsillä olevaan asiaan, jota syksyllä 2010 tehty päätös ei tue. Tämänkal-
tainen lähtökohta luo heikot mahdollisuudet ryhmän todelliselle kehittymiselle 
oppivaksi yhteisöksi. Muutamaan otteeseen tulevan lukuvuoden aikana myös 
jotkut opiskelijoista ottivat esille ryhmän työskentelyn pinnallisuuden ja tehot-
tomuuden. Elsa vertasi työskentelyn pinnallisuutta edeltävän vuoden tunteik-
kaaseen jaksoon. Tämänkaltaiset kriittiset ja ryhmän toimintaa kehittämään 
pyrkivät kommentit kuitenkin hiljennettiin ja ne jätettiin huomiotta. Tätä tee-
maa käsittelen tarkemmin luvussa 5.3. 
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Tapaaminen 8.11.2010 
Katja: Musta tuntuu, että yks syy päätöksenteon vaikeuteen tässä ryhmässä liittyy siihen, 
että ajatukset ja ihmiset sekoitetaan toisiinsa. 
Hiljaisuus. 
Elsa: Ja varmaan se, että viime vuonna oli niin tunteellista - -. tai että nyt me ei oikein 
työskennellä ollenkaan. Me tullaan kyllä ajoissa töihin, mutta kukaan ei oikein tee mitään. 
Siihen varmaan helpottais jos jollain ois isompi päätösvalta. 
Hiljaisuus. Elsan kommenttia ei huomioida ja puheenaihe jatkuu muista aiheista. 
 

 Kuviossa 1 nähdään Kallaksen, Nikkolan ja Räihän (2006) mukaelma Crit-
tendenin (2000) käsityksestä sosiaalisen suojautumisen muodoista, jotka jakau-
tuvat tunteiden välttelemiseen tai tunteiden ristiriitaisuuteen. Aineistossa ilme-
nevien teemojen mukaan voidaan tulkita, että keväällä 2010 ryhmä oli tuntei-
den ristiriitaisuuden puolella. Opiskelijoiden tapaamiset olivat hyvin jännitty-
neitä, uhkaavia ja sananvaihto oli jopa aggressiivista. Tämän seurauksena ryh-
mä päätyi syksyllä 2010 sekä lukuvuonna 2010–2011 välttelemään edeltävän 
kevään ahdistavia tunnetiloja. Työskentelyn ja kehittymisen estymisen myötä 
myös sen herättämiä syyllisyyden tunteita päädyttiin välttelemään. Tunteiden 
välttelevän puolen mekanismeja kuvaillaan tulevissa luvuissa. 

 

 
KUVIO 1 Sosiaalisen suojautumisen perusmekanismeja (Kallas ym. 2006; Nikkola 2011; 
Crittenden 2000) 
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5.2 Näennäinen kasvu ja suunnitelmallisuuden harha 

Aineistossa ilmeni vahvoja ristiriitoja siinä, miten opiskelijat kokivat ryhmän 
työskentelyn ja miltä se vaikutti ulospäin. Keväällä 2011 teettämissäni kirjoitel-
missa ainoastaan yksi opiskelija (Helena) puhui ryhmän työskentelystä hieman 
itseironiseen sävyyn (”olemme kehittyneet -– loistaviksi peesailijoiksi”). Hän kirjoit-
taa myös konfliktien välttelystä, joka on hänen kokemuksensa mukaan leiman-
nut ryhmän työskentelyä.  

 
- -. En ehkä viitsi enää heittäytyä vaan pysyttelen syrjällä. - - . Olemme siis kehit-
tyneet tehokkaammiksi ajankäyttäjiksi, johdonmukaisemmiksi toimijoiksi ja lois-
taviksi peesailijoiksi - kukaan ei taida haluta enää ottaa konfliktin riskiä olemalla 
eri mieltä. (Helenan kirjoitelma kevät 2011) 
 

 Kaikki muut ryhmän jäsenet kuvasivat kuluneen vuoden opiskelua ja or-
ganisoitumista hyvin myönteisessä valossa. Työskentely nähtiin helppona ja 
kevyenä sekä hienosti organisoituneena. 

 
Suurin ero vuodentakaiseen onkin suunnitelmallisuudessa. Suunnittelemme päi-
viemme sisällöt melko tarkkaan ja etukäteen, usein jopa aikataulutamme työs-
kentelyämme päiväkohtaisesti. Se tuo tiettyä järjestelmällisyyttä touhuun, ja tur-
hautumisen ja epämääräisyyden tunteet ovat vähentyneet ainakin minulla. (Mii-
an kirjoitelma kevät 2011) 
 
Koen, että toimintamme on paljon organisoidumpaa. Viime keväänä esim. pää-
töksenteko oli väljempää, eikä ryhmässä kannettu vastuuta siitä, mitä oltiin pää-
tetty. Tuntuu, että viime keväänä ajelehdittiin ennemmin kuin että oltaisiin tehty 
töitä. (Katjan kirjoitelma kevät 2011) 
 
Kiinnostavaa olikin, että ryhmän toimintaa havainnoiden kerätty aineisto 

antoi erilaisen kuvan ryhmän työskentelystä. Havainnoinnin perusteella ryh-
män toiminta oli ajoittain hyvin epäorganisoitua, päätöksiä ei osattu tehdä ja 
ryhmä kokoontui työskentelemään vain näennäisesti. Opiskelijat kuvasivat 
ryhmän toimintaa tehokkaaksi ja toimivaksi keväällä 2011. Kuluneen vuoden 
aikana ryhmän toimintaa kuitenkin leimasivat poissaolot, valmistautumatto-
muus, täsmällisyyden puuttuminen, myöhästely sekä puhumattomuus. 

 
21.9.2010 Ryhmä kokoontunut tekemään ohjaajilta saamansa tehtävää. Aikaa ku-
lunut kaksi tuntia, eikä tehtävän teko ole vielä edistynyt. 
Miia: Tää on nyt silleen, että kukaan ei jaa niitä tulkintoja - -. Kyllä tää vähän turhaut-
taa - -. tiiättekö tää meijän toiminta on tosi haaleeta, tai että innostus laskee tosi nopeesti. 
Jenni: Mulla on ainakin sellanen olo, ettei viitti tai jaksa sanoa mitään. 
- - 
Helena: Onko aina pakko miettiä miltä tuntuu, eikö voitais vaan tehdä töitä välillä? 
Paula: Eihän me tässä aiemmin mietitty, tai kyllä me ollaan tehty tai ainakin yritetty te-
hä töitä. 
- - 
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Tutkijan muistiinpano: Ryhmä ei enää jaksa keskittyä ja noin viimeiset 45 mi-
nuuttia menee yleiseen höpöttelyyn. 
 
28.9.2010  
Tapaamiselle ei ole sovittua ennalta aihetta. Paula poissa, mutta ei ole ilmoittanut 
kenellekään syytä. Ryhmä istuu tapaamisen ensimmäiset 10 minuuttia juomateh-
taan aulassa. Jenni kommentoi tapaamisen alettua ryhmän lukemaa artikkelia. 
Ulla, Aamu, Elina ja Paula puhuvat aprosta. 
Jenni: kuunteleeko mua ees kukaan. (Hiljaisuus). No en mä enää muista mitä piti sanoa. 
Ryhmä ajautuu keskustelemaan Norssin ohjaajista noin 10 minuutiksi. 
Miia: No mutta katotaanko näitä ensviikon aikatauluja?  
Kukaan ei reagoi. Keskustelu pienryhmissä jatkuu. 
Miia: Hei kaikki saanko sanoo? Me voidaan ensviikolla vaan lätkiä lauseita papereille, et-
tä ei nyt oteta paineita. 
Jenni palaa vielä artikkeliin: Niin haluisko joku sanoo tai parannella sitä jotenkin? 
Kukaan ei kuuntele tai kommentoi 
Ryhmä hälisee: osa jutustelee, osa tekee muita läksyjä, yksi surffailee tietokoneel-
la 
Tapaaminen päättyy. 
 
Tulkitsen, että ryhmän toiminnan kokemista on leimannut läpi lukuvuo-

den tarve kasvuun ja etenemiseen. Opiskelijoiden kirjoitelmista (keväällä 2011) 
ilmenee tarve kuvailla ryhmän työskentelyä toimivana ja tehtävän suuntaisena, 
eikä mitään epäkohtia kirjoitettu ylös. Kuitenkin todellinen työskentely on ollut 
päinvastaista ryhmän kuvaukseen nähden. Tulkitsen, että ryhmässä ei ole pys-
tytty katsomaan omaa työskentelyä objektiivisesti, vaan tarve olla onnistunut ja 
hyvä ryhmä on ollut liian suuri. Todellisuus on uhannut liikaa ryhmän pyrki-
mystä olla edistynyt ja kehittynyt. Ryhmälle on siis noussut tarve edetä jollekin 
kuvitellulle tasolle, jonka myötä se osaa toimia johdonmukaisesti ja organisoi-
dusti tehtävän suunnassa. Työskentely on kuitenkin keskittynyt erilaisuuden 
välttelyyn sekä pakoiluun, jolloin ryhmä on päätynyt kasvamaan vain näennäi-
sesti. Opiskelijoiden kirjoitelmissa näkyy tarve kertoa, miten hienosti heidän 
työskentelynsä on edennyt ja moni mainitsi muutoksen edelliseen vuoteen. Täl-
lä tavoin syyllisyys ryhmän todellisesta työskentelystä ei pääse nousemaan 
lainkaan tässä ryhmässä. Kutsun tätä opiskelijoiden näkemystä suunnitelmalli-
suuden harhaksi. 

Suunnitelmallisuuden harha vaikuttaisi palvelevan ryhmän näennäistä 
kasvua. Näen tämän ilmiön ryhmässä myyttisenä, jolloin se on muuttunut 
ryhmän jäsenten välillä itsestäänselvyydeksi. Moilasen (2001) mukaan tällöin 
voidaan puhua kulttuurisista myyteistä, joihin sitoutunut toiminta (tutkittavas-
sa ryhmässä mm. suunnitelmallisuuden harha) on pääsääntöisesti tiedostama-
tonta. Tällöin myyttisellä toiminnalla pyritään sellaisiin tavoitteisiin, joihin ih-
minen ei edes tiedä pyrkivänsä. Myyttien totuudellisuudella ei ole merkitystä, 
vaan oleellista on se, että niistä ollaan ryhmässä yhtä mieltä. (Moilanen 2001, 68, 
74-75.) Tutkittavassa ryhmässä vallitsevaksi myytiksi näyttäisi nousevan kehit-
tyminen ja kasvu. Ryhmä on päättänyt kasvaa ja kehittyä, vaikkei se todelli-
suudessa ole valmis tekemään työtä sen eteen tai ole muuten siihen kykenevä. 
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Myytit muodostuvat yhteisössä helposti itsestäänselvyyksiksi, joita on hyvin 
vaikeaa muuttaa. Ihmisen rutinoitunut ja tiedostamaton toiminta ei perustu 
harkintaan, vaikkakin sillä on omat piiloiset merkityksensä. Siksi on tärkeää 
pohtia, millaiset uskomukset tekevät toiminnastamme järkevää ja mielekästä. 
Voimme saada otteen toiminnan kätkettyyn säännönmukaisuuteen ja logiik-
kaan sitä analysoimalla, sillä toimintaa ohjaavat käsitykset ja uskomukset ovat 
aina nähtävissä itse toiminnassa. (Moilanen 2001, 76-77.) Näennäisen kasvun 
myytti on luonut ryhmään omat rutiininomaiset toimintatapansa, joilla sitä pi-
detään yllä (ks. luku 6.1). Näitä olen eritellyt läpi tutkimuksen analysoimalla 
ryhmän toimintaa ja etsimällä siitä sen kätkettyjä, tiedostamattomia puolia. 

Bionin ajattelussa ihminen on osa O:ta, todellisuutta, josta voimme pyrkiä 
saamaan tietoa, mutta joka lopulta tietämisen ulkopuolella vaikuttaa kaikkeen. 
Ristiriidan kohtaamisessa ihminen joutuu paradoksaalisten valintojen eteen; 
niitä ei tehdä vain yksillä ulottuvuuksilla, järjestyksen ja kaaoksen tai totuuden 
ja valheen välillä. Ihmisen valintoja ovat ratkaisut eri ulottuvuuksien välillä, 
jotka itsessään ovat ristiriitaisia, jopa sietämättömiä. Valitessaan esimerkiksi 
järjestyksen ja totuuden välillä ihminen tulee usein valinneeksi järjestyksen. 
Tämän kaltaiset valinnat ajavat ihmistä poispäin O:sta kohti valhetta, selityksiä 
ja näennäistämistä. Yhteisöllisessä tilanteessa näiden paradoksaalisten valinto-
jen luonne ja seuraukset korostuvat sekä kertautuvat. (Totro & Hyyppä 2012, 15, 
18.) Ryhmässä ilmenevä suunnitelmallisuuden harha voidaan nähdä järjestyk-
sen valintana, jossa edetään poispäin ryhmän O:sta, kohti valhetta. Tulkitsen, 
että ryhmän todellisuudessa valinnut ristiriita oikean työskentelyn sekä näen-
näisen kasvun välillä on tuottanut ryhmälle sietämättömiä syyllisyyden tunteita. 
Nämä tunteet ovat kasvaneet niin suuriksi, että totuuden kohtaaminen on käy-
nyt ylivoimaiseksi, jolloin on päädytty selittelyyn sekä näennäistämiseen. 

Ihmisen kasvu ja kehitys tapahtuvat O:ssa ja ovat osa sitä. Tämä on muut-
tumista ja kasvua, joka tapahtuu pyrkimyksistä huolimatta. Muutosprosessi voi 
saada sekä luovia että defensiivisiä sävyjä. O:n (selittämättömän) transformoi-
tuminen K:ksi (tietäminen) on tieteellisen työn ideaali. Bion selitti O:n sisällä 
tapahtuvan kehitykselle rinnakkaisen prosessin muuttumisena O:sta poispäin. 
Tätä prosessia voi motivoida ihmisen halu hallita O:n herättämää kauhua ja 
epävarmuutta, halu suojautua näiden herättämiltä tunteilta ja ajatuksilta. Lo-
pulta tätä prosessia ylläpitää ahneus ja valhe; ihmisellä on halu tietää enemmän 
kuin tietää. Tämä köyhdyttää yksilöitä sekä yhteisöjä. Väärä luovuttaminen ja 
kieltämisen defenssi tukevat tätä ja ylläpitävät keskinkertaisuutta. Ihmisen hal-
litsema tietäminen, muistaminen ja puhe alkavat paradoksaalisesti palvella suo-
jautumista todellisuutta vastaan. (Totro & Hyyppä 2012, 18-19.) Integraatiokou-
lutus kannustaa opiskelijoita kehittymiseen ja muutokseen. Opiskelijoissa tämä 
on kuitenkin herättänyt defensiivisiä puolia luovien sijaan. Tietämisen tilaa ei 
ole ainakaan täysin saavutettu, sillä ryhmän toiminnan näkeminen, kokeminen 
sekä muistaminen ovat saaneet suojautuvia sävyjä. 
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5.3 Johtajan johdolla kohti taistelua tai pakoa 

Yhdeksi merkittäväksi rooliksi ryhmän toiminnan kannalta nousee Paulan toi-
miminen ryhmän johtajana. Hänellä on näkyvä rooli opiskelijoiden omissa ta-
paamisissa näennäisen kasvun myytin ylläpitäjänä. Seuraavaksi erittelen Pau-
lan roolin ilmenemistä ryhmän toiminnassa, sen ristiriitaisuuksia sekä vaiku-
tuksia defensiivisten suojautumiskeinojen ylläpitäjänä. Ensimmäisenä esittelen 
Paulan toiminnan ristiriitaisia puolia. Eräässä tapaamisessa hän on ollut hyvin 
turhautuneen ja tyytymättömän oloinen ryhmän työskentelyyn. Silti hän puo-
lustelee ryhmän toimintaa yhteisessä loppukoonnissa. 

 
22.11.2010 Tutkijan muistiinpano: 
40 minuuttia tapaamisen ajasta käytetty pikkujouluista keskustelemiseen. Aino-
astaan Paula näyttää tympääntyneen tilanteeseen (ei osallistu keskusteluun, il-
meet, eleet). 

 
22.11.2010 opiskelijat keskustelevat työskentelystään: 
Paulan kysymys ryhmälle: Millainen kerta oli? 
Elsa: Väsynyt ja vaikea. 
Katja: Hajanainen. 
Jenni: Kuitenkin tää edistää työskentelyä. 
Paula: Meijän ryhmällä meni tosi hyvin, paitsi alkua. 
Katja: Ois voinu päättää, että mistä lähetään ja mihin edetään. 
Jenni: Sitä me ehdotettiin tässä alussa, mutta ei me otettu sitä. 
Paula: Mä just kumosin sen, kun tää tuntu musta selkeemmältä. Pitäis oppia tekee pää-
töksiä. 
Hiljaisuus 
 
Näyttäisi siltä, että omaa ryhmää ei saa arvostella, vaikka itse olisikin tyy-

tymätön sen toimintaan. Kiinnostavaa kuitenkin on, miksi Paulalle nousee tarve 
puolustella ryhmän toimintaa, vaikka on selkeästi ollut siihen itse tyytymätön 
(ilmeet, eleet, ei osallistu työskentelyyn). Tämä ilmentää Paulan roolia ryhmän 
johtajana opiskelijoiden omatoimisissa tapaamisissa. Syksyllä 2010 tämä tuli 
ilmi muun muassa puheenjohtajaa valitessa, jolloin ryhmä avoimesti kertoi ko-
kevansa Paulan johtajan rooliin. Hänet valittiinkin ryhmän puheenjohtajaksi 
pidemmäksi tarkemmin määrittelemättömäksi jaksoksi. Johtajan roolissa Pau-
lalla näyttäisi olevan vaatimus ryhmän puolustamiseen kaikissa tilanteissa, eri-
tyisesti jos joku opiskelijoista ilmaisee tyytymättömyyttään ryhmää tai sen toi-
mintaa kohtaa. Välillä tuo puolustelu ilmenee joltain asialta suojautumisena tai 
jonkin asian pakenemisena. Tulkitsen, että ryhmän epäkohdista puhuminen 
koetaan liian suureksi uhaksi ja on johtajan tehtävä pitää yllä aiheen välttelyä. 
Paulan rooli ja toiminta viittaa ryhmässä vallitsevaan taistelu-pako -
perusolettamustasoon, jossa johtaja otetaan huomioon vain, jos hän käytöksel-
lään rohkaisee vallitsevaa oletusta eli antaa mahdollisuuden taisteluun tai pa-
koon. (Bion 1979, 112-117). Paulan johtajanrooliin kuuluu ryhmää uhkaavan 
kritiikin pakoilu. 
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Bionin (1979) mukaan perusolettamusryhmän johtaja herättää näennäisesti 
ryhmässä innostunutta lojaliteettia. Tällainen johtaja on kuitenkin vailla koske-
tusta kaikenlaiseen muuhun todellisuuteen kuin siihen mitä perusolettamus-
ryhmä siltä edellyttää. (Bion 1979, 136.) Paula näyttäisi johtavan epämiellyttä-
vän aiheen pakoilua opiskelijaryhmän sisällä. Perusolettamustila velvoittaa hä-
neltä tätä, vaikka hän itse olisi osoittanut tyytymättömyyttään ryhmän toimin-
taan aiemmin. Paulan tehtävänä on siis pakoilu-perusolettamustason vahvista-
minen pitämällä yllä ryhmälojaliteettia sekä johtamalla ryhmää syyllisyyden 
välttelyssä sen omasta toiminnastaan 

On kuitenkin mielenkiintoista huomata, että Paulan johtajarooli ei tullut 
yhtä vahvasti ilmi tapaamisissa, joissa kouluttajat olivat paikalla. Hän kyllä otti 
kantaa kouluttajien kanssa yhteisissä tapaamisissa, mutta tällöin myös muut 
ryhmän jäsenet ryhtyivät hanakasti taistelemaan kouluttajien tarjoamaa kritiik-
kiä ja ajatusmaailmaa vastaan, josta opiskelijat olivat vahvasti eri mieltä. Jälleen 
opiskelijoiden omissa tapaamisissa Paula kuitenkin osoitti muita vahvemmin 
tyytymättömyyttään myös kouluttajiin. Hänen roolinsa pidettiin siis kouluttajil-
ta piilossa. Usein hän aloitti keskustelun kouluttajista ja tuntui välillä jopa yllyt-
tävän muita heidän kritisoimiseen sekä heidän tarjoamien ajatusten mitätöimi-
seen. Tulkitsen, että opiskelijaryhmän sisällä Paulan rooli on ryhmän puolus-
tamisen ja epämiellyttävien aiheiden pakoilun lisäksi sen johtaminen kohti tais-
telua kouluttajia ja heidän ajatuksiaan vastaan. Johtajan käyttö on muuttunut 
työn kehittämisen sijaan sitä suojaavaksi tekijäksi, jota koko ryhmä kunnioittaa 
ja haluaa pitää yllä 

 
21.9.2010 
Tutkijan muistiinpano: Ryhmän on tarkoitus tehdä ohjaajilta saamaansa tehtävää. 
Keskustelu on 2 tunnin jälkeen siirtynyt turhautumisen jakamiseen, sillä työsken-
tely ei suju. 
Paula: Mä ainakin syytän myös ohjaajien antamia tehtäviä, tai tehtävänannot on niin 
sekavia ja vaikeita.  
Muu ryhmä nyökyttelee ja myötäilee (ilmeet, eleet). 
 
5.10.2010 
Heidi: Ootteko te miettinyt jos lähettäis nää (opiskelijoiden kirjoitelmat) ohjaajillekin? 
Paula: ei ne niitä varmaan haluu lukee. 
 
12.4.2011 Ryhmä kokoontunut jatkamaan tehtävää kielen prosesseista ohjaajien 
kehotuksesta 
Paula: Mun mielestä ”Ohjaaja 1” ehdotus jatkotapaamisesta tän tehtävän suhteen oli 
turha. 
Keskustelu kääntyy viime tapaamiseen (15.3.2011) ohjaajien kanssa: 
Paula: Ne ei oikein vastannut mihinkään kritiikkiin. 
- - 
Paula: mä olisin halunnut enemmän ohjeistusta esim. Tieteellisestä kirjottamisesta. Tai 
vaikka harkkaraportissa sanottiin, että tehkää miten vaan niin sit se kuitenkin oli väärin. 
Jenni alkaa itkemään: Mulla tuli tosi tyhmä olo, että oletettiin et kyllä meidän pitää 
osata lähdeviitteet koska ollaan yliopistossa.  
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 Puheenjohtajan rooliin ryhmä puuttui kerran, jolloin ryhmä pohti ylipää-
tään puheenjohtajuuteen liittyvää roolitusta. Yksimielisyyteen tässä ei päästy ja 
puheenjohtajuus jäi hyvin häilyväksi ja epämääräiseksi osaksi ryhmän toimin-
taa. Lähinnä tähän rooliin näytti kuuluvan ryhmätapaamisen aloitus sekä sen 
lopettaminen ajallaan. Päätöksenteon hankaluus yhteisössä voi olla yksi defen-
siivinen rutiini. Tällöin kukaan yhteisön jäsenistä ei halua ottaa vastuuta ja lo-
pulta se jaetaan epämääräisesti uudelleen, eli häivytetään. (Sirén 1996, 164). 
Näin näyttäisi käyneen tutkittavassa ryhmässä. Kuitenkin puhuessani johtajan 
roolista, en tarkoita puheenjohtajuuden häivyttämistä defensiivisenä keinona. 
Sen sijaan viittaan Paulan johtajarooliin ryhmässä, joka säilyi läpi lukuvuoden 
ilman, että sitä ryhmässä varsinaisesti nimettiin tai edes tiedostettiin. Paulan 
luontaisesta johtajan roolista keskusteltiin kerran, mutta tämän jälkeen asiasta 
vaiettiin ja Paulan rooli jäi pysyväksi. 

 
Keskustelu 13.9.2010 syksyn ensimmäisellä tapaamisella: 
Peppi: Jatketaanko puheenjohtajuutta? 
Useat ryhmäläiset: ”Se on aika kökkö.” 
Elsa ehdottaa uudenlaista puheenjohtajamallia. 
Paula: Mutta johtuuko se systeemistä vai siitä miten ite otti sen puheenjohtajuuden? 
Helena: Mä en ainakaan muista omista pj.-kausista mitään. Se rooli on käsittelemätön. 
Ei oo edistänyt meitä millään tavalla. 
Peppi: Mikä se pj. oli. Ei oikein mikään. 
Katja: Tässä ryhmässä on semmonen eetos, ettei pj.:nä toimiminen sovi kuvaan. - -. Mul-
la ainakin tuntuu, ettei oo oikeutta puuttua tai keskeyttää. 
Paula: Kyllä mä ainakin muistan pj.-kauteni. 
Muulla ryhmällä ei muistikuvia (hiljaisuus, pyörittelevät päitään) 
Paula: Musta on epäselvää, että tällasessa ryhmässä yritetään saada jotain isoa aikaan, 
niin on yks pj. per viikko. 
Miia: Eikös meillä oo sellasia luontaisia puheenjohtajia, esim. Nyt on sellanen olo Paulas-
ta. (Muu ryhmä nyökkäilee) Voidaanko me vaan valita tällä ryhmälle pj tälle syksylle? 
Inka: Mä en ainakaan haluis olla koko syksyä - - kauhee taakka… 
Helena: Katotaanko et miten lähtee menemään ja valitaan pj vasta kun tarvii. 
Peppi: Eikös me viime vuonna jo päätetty et tää ryhmä tarvii pj.:n? 
Jenni: Mua nyt ahistaa tää. Tuntuu sekavalta. Voiks käyä niin, että pj.:llä on vastuu ja 
muut ei ota sitä ollenkaan. 
Elina: Nyt musta tuntuu taas siltä, että ei ois pitänyt sanoa mitään. 
--- 
Miia: Oliks joku ehdottomasti sitä mieltä, että tarvitaan pj.:tä? 
Paula valitaan puheenjohtajaksi kyseistä tehtävää varten nopeasti. 

 
Ryhmällä näytti muodostuvan puheenjohtajaan riippuvuussuhde. Paulan 

vastuulla oli ryhmän pitäminen myönteisessä valossa ja tällä tavoin johtaa pa-
koa ryhmän syyllisyyttä kohtaan. Hän toimi siis opiskelijaryhmässä syyllisyy-
den ja näennäisen kasvun ylläpitäjänä sekä ryhmän myönteisen kuvan takaaja-
na. Samalla hänellä oli merkittävä rooli varsinaisen työnteon estäjänä. Johtajasta 
muodostui ikään kuin kilpi syyllisyyden ja ryhmän välille (ks. Mäki & Risti-
niemi 2007, 76–83). Samalla tavoin Paula puolusti ja taisteli kilpenä myös ohjaa-
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jia vastaan, joiden tehtävänä oli ohjata ryhmää sen perustehtävän suuntaiseen 
työntekoon. 

Tulkitsen ryhmässä syntyneen perusolettamuksen tapaisen luottamuksen 
sekä nojautumisen ryhmän johtajaan, sekä tämän taitoon kantaa vastuuta ryh-
män näennäisen kasvun ylläpitämisestä. Ryhmä ei vaikuttaisi luottaneen enää 
ohjaajiinsa, vaan sen sijaan se päätyi toimimaan johtajan antaman esimerkin 
mukaan. Mielenkiintoista on, että ainoat kerrat kun johtajaa vastustettiin, olivat 
silloin kun tämä yritti edistää ja viedä eteenpäin ryhmän työtä tai kun hän pyrki 
ohjailemaan ryhmää kouluttajien tavoin. Ryhmä näytti syyllistävän johtajaansa 
tällaisesta aktiivisesta käytöksestä, mikä tuntuu ihmeelliseltä, sillä tämänkaltai-
sen toiminnan voisi luulla herättävän niin yksilöissä kuin ryhmässäkin kannus-
tusta sekä myönteisemmän ilmapiiriin. Tämä ristiriitaisuus kertoo ryhmän toi-
mineen perusolettamustasolla, jossa toiminta ryhmän perustehtävän suunnassa 
on mahdotonta.  

 
5.10.2010 
Paula: Mulla on nyt tästä tehtävästä semmonen olo, että tää pitää suorittaa, niinkun pi-
tääkin. (hiljaisuus) 
Paula: Kyllä tää siis mua kiinnostaa. (pitkä hiljaisuus) 
Paula: Tai siis tuntuu että me tehdään tätä kouluttajille enkä ite saa tästä mitään kiksejä. 
Hiljaisuus, lopulta keskustelu tehtävästä jatkuu. Kukaan ei kommentoinut Pau-
lan ajatuksia. 
Tutkijan muistiinpano: Ilmeisesti Paulan kommenttia ei olisi saanut sanoa ääneen. 
Myös Paula tuntui huomaavan painostavan hiljaisuuden ja pyrki korjaamaan ti-
lannetta. Ryhmän oman toiminnan kritisoiminen ja työskentelyn edistäminen ei 
tunnu olevan sallittua. 
 
Yhdeksi tärkeäksi johtajan tehtäväksi muodostui myönteisen kuvan yllä-

pitäminen myös kouluttajien edessä. Paulan tehtävä näyttäisi siis olleen työn 
etenemättömyyden piilottaminen kouluttajilta. Tällä tavoin ryhmän johtaja 
muodosti kilven myös kouluttajia kohtaan kertoessaan näille ainoastaan suotui-
sia ja valikoituja asioita ryhmän työskentelystä sekä kannustamalla myös muut 
opiskelijat tähän. Tulkitsen, että aktiivisen työnteon aiheuttaman syyllisyyden 
kohtaamisen sijaan Paula on mukautunut ryhmässä vallitsevaan vaatimukseen, 
joka näyttäisi luoneen mahdollisuuden ahdistavien tunteiden välttämiseksi. 
Alkaessaan toimia kilpenä johtaja pääsi eroon epämukavasta tilanteesta, mutta 
samalla ryhmän perustehtävän suuntaisen kehittävän toiminnan edistäminen 
päättyi. 

Johtajan käyttö on saanut tutkittavassa ryhmässä toisen tarkoituksen kuin 
se, miten se oli aiemmin yhteisesti määritelty. Opiskelijat olivat siis ilmaisseet 
ideaalit julkilausutut toiveensa ja käsityksensä puheenjohtajan toiminnasta, 
mutta kuitenkin tiedostamattomat käsitykset ohjasivat johtajan toimintaa julki-
lausuttujen sijaan (ks. Argyris 1990, 19–20; Schein 1996, 11–12.) Työn edistämi-
sen sijaan johtajan alkoi näyttäytyä vastuunottajana, ryhmän myönteisen ima-
gon ylläpitäjänä sekä työstä vastaajana kouluttajille. Johtajan todellinen tehtävä 
puolestaan ilmeni ryhmän suojaamisena ahdistukselta ja syyllisyydeltä sekä 
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epäonnistumisen kokemuksilta. Ryhmälle vaikuttaisi jääneen tiedostamaton 
pelko edellisen kevään ristiriitaisista tunnelmista sekä epäonnistumisen koke-
muksesta ryhmänä, että se on päätynyt toteuttamaan kilpeä välttämisoppimi-
sen mekanismilla (ks. luku 6.2). Tutkittavassa ryhmässä johtajan toimintaan siis 
lopulta vaikutti ryhmän vaatimus sitä suojaaviin toimiin, eikä rooliin yleisesti 
määritellyt tavoitteet. 

Kuittisen (2001) mukaan kukaan ei tahallisesti vaikeuta organisaation toi-
mintaa, sillä käyttöteoria on aina tiedostamaton. Ahdistavat ja epämiellyttäviä 
tunteita herättävät tilanteet voivat muuttua julkisten arvojen vastaisiksi, vaikka 
yleisesti pinnallisella tasolla yhteisö uskoo toiminnallaan saavuttavansa hyvän 
ja kehittyvän yhteisön. Kuitenkin vaikeita asioita vältellään niin, että yhteisö 
nousevat ristiriitatilanteet ja ongelmat peitetään suojautuvilla mekanismeilla. 
Tällä tavoin yhteisö päätyy toimimaan käyttöteorian pohjalta ja kehitykseen 
suuntaava toiminta muuttuu mahdottomaksi. (Kuittinen 2001, 39-40.) 

Tutkittavan ryhmän julkiteoriassa sillä on puheenjohtaja, jonka tehtävänä 
on organisoinnin kautta viedä ryhmän toimintaa eteenpäin. Käyttöteoriassa 
puolestaan johtajan tehtävä näyttäisi olevan seuraava: Ryhmän jäseniltä ei saa 
vaatia työntekoa mutta sille pitää uskotella, että työ tulee tehdyksi ja ryhmä 
edistyy. Lisäksi johtajan ei tule paljastaa työn tekemättömyyttä ryhmän ohjaajil-
le, joiden kritiikiltä hänen tulee suojata ryhmää. Syntyy väistämättä ristiriita, 
jossa ryhmän tulee osoittaa edistymistään, mutta samalla se estää kehittymisen 
käyttämällä kilpeä ahdistavia kokemuksia vastaan. 

 
Tapaaminen ohjaajien kanssa 15.3.2011 
Keskustelua puhumisesta ja puhumattomuudesta 
Ohjaaja 1: Onko teillä sellanen jakamisen tarve jota pyritte selvittämään teknisillä rat-
kaisuilla. Sellanen olo tuli teidän kuvaamasta ”annetaan puhevuoro” -työtavasta. 
Paula: Musta tuntuu, että me ollaan kyllä yritetty oikeesti puhua, eikä suoraan menty 
siihen tekniseen ratkaisuun. 
 
Tällaisessa ryhmäkulttuurissa johtajan rooli on keskeinen, sillä hän johtaa 

ryhmän toimintaa: joko pakoon tai taisteluun. Lawrencen (1996) mukaan ihan-
teellisessa tilanteessa johtaja olisi vainoharhainen ilman masentuneisuuden piir-
teitä ja hän kykenisi näkemään vainoharhaisuuden kohteita, vaikka niitä ei to-
dellisuudessa olisikaan olemassa. Johtajan tuleekin pystyä tunnistamaan vaara-
tilanteet ja viholliset varmasti sekä tuntea vihaa heitä kohtaan. Ryhmä puoles-
taan antaa johtajalle valtuudet toimia valiten taistelu- tai pako -
perusolettamuksen, sekä vaihtaa näitä tarpeen mukaan. Johtajan valta perustuu 
siihen, että hän voi toimia ja manipuloida tilanteita sen kokonaisvaltaisen pa-
niikin tilassa, jota ryhmän muut jäsenet kokevat. (Lawrence ym. 1996, 4.) Tutkit-
tavassa ryhmässä perusolettamuksen kannalta merkittävä rooli oli Paulalla, 
joka toiminnallaan vaikutti ryhmän perusolettamuksen säilymiseen sekä taiste-
lu-pako tilojen vaihtumiseen. Ryhmä näytti myös antavan täydet valtuudet joh-
tajalle ja seurasi hänen antamaa esimerkkiä sitä kyseenalaistamatta. 

Puheenjohtajan defensiivisestä käytöstä ryhmässä on tehnyt havaintoja 
myös muun muassa Mäki & Ristiniemi (2007) tutkiessaan integraatiokoulutuk-
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sen oivallusryhmää vuonna 2005–2006. Ilmiö ei siis näyttäisi olevan ainutker-
tainen integraatiokoulutuksen historiassa ja uskon sen olevan siirrettävissä 
useisiin organisaatioihin ja yhteisöihin, kuten kouluihin. 

5.4 Erään opiskelijan rooli keskustelun harhauttajana 

Ryhmässä näyttäisi kehittyneen erilaisia keinoja epämukavan aiheen välttelyssä. 
Jos joku ottaa ryhmän keskustelun aiheeksi ryhmän kehittymistä vaativan nä-
kökulman, hiljennetään hänet nopeasti tiettyjen ryhmän jäsenten taholta. Erityi-
sesti Miian vastuulla näyttäisi olevan keskustelun aiheen kääntäminen muualle 
ryhmän epäkohdista sekä työn tekemättömyydestä. Tulkitsen, että tällä tavoin 
ryhmässä pyritään välttämään konflikteja sekä epämiellyttävistä ja tukalista 
aiheista puhumista. Jos Miia ei käännä keskustelua myönteisempään aiheeseen, 
niin kielletyistä aiheista puhuva henkilö hiljennetään koko ryhmän voimin siten, 
ettei häntä tai hänen kommenttiaan huomioida. 

 
2.5.2011 Tutkijan muistiinpano: 
Miia pyrkii koko tapaamisen ajan kommenteillaan helpottamaan muiden  
ahdistusta ja kääntämään keskustelun toisaalle. 
  
8.11.2010 
Paula: Onko ihmiset nyt yhtään valmistautunut? 
Katja: Mun täytyy myöntää etten oo tehnyt mitään. 
Helena: En mäkään, en oo muistanut koko tehtävää. 
Paula: Tää ei nyt toimi yhtään, jos ihmiset valmistautuis, niin tää menis paremmin. 
Helena: Mä stressasin viime vuonna niin paljon tästä ryhmästä, että nyt ei oo ees  yh

 tään huono omatunto. 
Miia jatkaa kyselemällä mitä muut on tehnyt viikonloppuna.  
Kääntää puheenaiheen muualle. 
 
Ryhmää pidetään siis ikään kuin väkisin yksimielisenä. Keskustelun ei 

myöskään anneta saada kielteisiä sävyjä, vaan ne tyrehdytetään ja huomio 
käännetään muualle. Ryhmä ei näytä kestävän erilaisuutta tai erilaisten mielipi-
teiden muodostamia konflikteja, joten se pyrkii välttämään niitä viimeiseen asti. 
Vuorovaikutus pidetään pinnallisella tasolla; kun keskustelun ei anneta syven-
tyä mihinkään, ei myöskään erimielisyyksiä synny. Tällä tavoin ryhmä pakoilee 
aihetta, mikä kuitenkin vaikuttaa kielteisesti työskentelyyn. Kun mihinkään 
aiheeseen ei voida kovin syvällisesti perehtyä, kuluu aika eri aiheiden vaihte-
luun sekä epämiellyttävien tilanteiden välttelyyn. Ryhmän työskentelyssä tämä 
näyttäytyy aiheiden poukkoiluna. Ryhmässä siis ehdotetaan erilaisia keskuste-
lunaiheita, joista johonkin lopulta tartutaan. Keskusteluun osallistuu kuitenkin 
vain osa ryhmästä, jolloin pieni osa opiskelijoista pyrkii tiedostamattomasti häi-
ritsemään keskustelua muun muassa hiljaisuudella tai keskustelua tyrehdyttä-
villä kommenteilla. Miialla on tässä merkittävä rooli. Hän on useimmiten aina 
mukana harhauttamassa keskustelua muun muassa keventämällä tunnelmaa, 
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tekemällä koko asiasta vitsin tai kääntämällä keskustelun kokonaan uuteen ai-
heeseen.  Onnistuessaan tässä keskustelu lähtee taas poukkoilemaan ja uusia 
aiheita ehdotetaan seuraavaksi puheenaiheeksi. Tämä vuorovaikutuksessa tois-
tuva malli näyttäytyy lopulta kehämäisenä ja toistuvana defenssinä osana ryh-
män toimintaa (ks. kuvio 2). 

 

KUVIO 2 Vuorovaikutuksen rakenne: aiheeseen syventymisen välttelyn kehä  
 

Ryhmällä on siis kaksi tapaa vältellä epämiellyttäviä aiheita: 
 
1. Ns. protestoiva hiljaisuus, jota kaikki pitävät yllä. 
2. Aiheen vaihtaminen ja keskustelun tyrehdyttäminen, jota erityisesti 

Miia pitää yllä. 
 
21.9.2010 
Ryhmä kokoontunut tekemään ohjaajilta saamaansa tehtävää. Aikaa  
kulunut kaksi tuntia eikä keskustelu tiedonlajeista lähde käyntiin. 
Pitkiä hiljaisuuksia. 
Lopulta Miia jatkaa kehumalla ryhmän toimintaa. 
Jenni: Mua turhauttaa olla täällä, kun ei saada oikein mitään aikaan. 
Hiljaisuus. Keskustelu tyrehtyy. 
 
8.11.2010 
Paula: Se kertoo paljon tästä ryhmästä, tai miten näennäistä tää on. Tai et kauheempaa 

 on tulla myöhässä kun se ettei kukaan oo valmistautunut. 
Miia: Entä jos alettais ihan avoimesti paheksumaan tai kun me hyväksytään kaikki toisil

 tamme. (nauraa puhuessaan, vitsailee) 
Keskustelu tyrehtyy. 
 

Aiheiden 
ehdotuksia -
keskustelu 
poukkoilee

johonkin 
aiheista 

tartutaan

KESKUSTELU

osa 
osallistuu/pitää 
keskustelua yllä 

- joku/jotkut 
häiristsee

sabotoinnin 
onnistuessa 
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Tulkitsen, että ryhmän pakonomainen puolustelu sekä epämiellyttävien 
aiheiden välttely ovat osaltaan yksi ryhmän keino pitää yllä näennäisen kasvun 
myyttiä. Ryhmän toiminta estää todellisen kehittymisen tehtävän suunnassa. 
Päätös kasvaa näennäisesti on siis niin suuri, että tiettyjen henkilöiden johdolla 
opiskelijat pitävät vuorovaikutusta turvallisella tasolla kontrolloimalla sitä. 
Myös oman ryhmän kritisointi näennäisen kasvun myyttiä vastaan hiljennetään 
nopeasti koko ryhmän voimin. Tarve uskotella itselle ja näyttäytyä muille edis-
tyneenä ryhmänä on suuri. 

Miian roolina näyttäisi olevan keskustelun harhauttaja. Hänen tehtävänä 
on siis torjua ryhmän työhön ja sen edistymiseen liittyvien puheenaiheiden syn-
tyminen. Tällaisten teemojen pohtiminen on vaarallista, sillä ne saattavat paljas-
taa ryhmän vaikeudet sekä työskentelyn kyvyttömyyden. Tämän vuoksi ryhmä 
on tarvinnut keinon, jolla voidaan hiljentää ne, jotka pyrkivät keskustelemaan 
kielletyistä asioista. Jos Miia ei onnistu tehtävässään ja joku opiskelija uhkaa 
puheillaan ryhmän turvallisuutta, voidaan hänet jättää kokonaan huomioimatta. 
Bionin (1979) mukaan yksittäisen jäsenen on vaikeaa saada ryhmä ymmärtä-
mään käsityksiä, jotka poikkeavat niistä, joita ryhmä haluaa pitää yllä. Välinpi-
tämättömyys saattaa olla enemmän näennäistä kun todellista; perusolettamuk-
set ovat niin vallitsevia, että kaikki niihin sopimattomat huomautukset sivuute-
taan piittaamatta. Sananvaihto on työryhmäfunktio. Mitä enemmän ryhmä vas-
taa perusolettamusryhmää, sitä vähemmän se kommunikoi sanallisesti ratio-
naalisella tavalla. (Bion 1979, 29, 141.) Ryhmän kommunikaatiosta oli havaitta-
vissa jatkuvasti toistuva kaava, joka on nähtävissä kuviossa 2. Tämä kommuni-
kaation kehä osoittaa, ettei ryhmä toimi vuorovaikutuksessaan rationaalisesti 
tieteellisessä ja tutkivassa suunnassa. 

Mutta mitä nämä muutamat opiskelijat uhmaavat ottaessaan esiin ryhmän 
työskentelyn kielteisiä puolia tai kritisoimalla sen toimintaa? Ilmeisesti tällai-
seen kehittymään pyrkivään suuntautumiseen ei suhtauduta kovinkaan suope-
asti opiskelijaryhmässä. Nikkola (2011, 117) on väitöstutkimuksessaan tulkinnut 
Räihää (2003) todeten, että pyrkimys oppimiseen ei aina ole sosiaalisesti suota-
vaa opettajaksi opiskelevien opiskelukulttuurissa. Ryhmän asenne oppimista 
kohtaan näyttäisi olevan ylimielinen ja aliarvioiva, mikä vahvistaa tehtyä ha-
vaintoa. Nikkola (2011, 117-118) on saanut samankaltaisia tuloksia ryhmän suh-
tautumisesta kehittymään pyrkivää toimintaa sekä oppimista kohtaan. Kiinnos-
tavaa on, että oman tutkimukseni ryhmä on omaksunut juuri opettajankoulu-
tuslaitoksen suorituskeskeisen ja miellyttävyyteen pyrkivän asenteen, eikä in-
tegraatiokoulutuksen tarjoamaa ajatusmallia oppimisesta ja opiskelusta (ks. 
esim. Puustinen 2012; Laine 2004; Nikkola 2011; Svala & Ylinen 2010). Tähän 
teemaan pureudun tarkemmin luvussa 7.1. 

Ryhmä näyttäisi toimivan taistelu-pako -perusolettamustason pohjalta. 
Vaikeneminen kaikenlaisia kehitysehdotuksia kohtaan on vahva osoitus vihasta 
kokemuksen kautta tapahtuvaa oppimista kohtaan. Ryhmä kokee ilmeistä us-
konpuutetta tällaisen oppimisen arvoon. (Bion 1979, 69, 116-117; Klemelä 2005, 
90.) Taistelu-pako -perusolettamus toimiikin perustavanluonteisesti epätieteel-
lisellä tasolla tuomiten kaikki yritykset itsetuntemuksen kasvuun tutkimuksen 
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kautta (Lawrence, Bain & Gould 1996, 4). Vaikeneminen leimaa ryhmän toimin-
taa koko opiskeluvuoden ja lopulta suoratkin kysymykset jätetään huomiotta 
niiden uhmatessa ryhmän perusolettamustasoa. 

5.5 Syyllisyys kohdistetaan ohjaajiin 

Syksyllä 2010 lukuvuoden alettua ryhmässä käytiin keskustelua siitä, miten 
suhtautuminen ohjaajiin on muuttunut: 
 

13.9.2010 
Paula: Siistiä että kouluttajat on tehtävän tiimoilta käytössä, tai et nyt uskaltaa kysyä.  
 
14.9.2010 
Paula: Toivon et ei tarvita enää niin paljon ohjaajia, tai että lennetään jo siitä pesästä 
pois - - pystytään tekemään asioita jo itsenäisesti tässä ryhmässä. - -. Ohjaajathan sano et 
siitä voi oppia tosi paljon, vaikka oiskin hirveetä paskassa rämpimistä mutta eihän kukaan 
jaksa sillä tavalla aina oppia. Mä ainakin toivon et tänä vuonna vois oppia niin että olis 
kivaakin ja rennompaa.  
 

 Muutoksesta puhuttiin siihen sävyyn, että ryhmä olisi ikään kuin kehitty-
nyt lähemmäs ohjaajien tasoa. Esimerkiksi Paula totesi, että nyt ohjaajilta uskal-
taa kysyä. Ennen heidät on ilmeisesti koettu liian kaukaisiksi ja pelottaviksi 
auktoriteeteiksi, mutta nyt ryhmän kehittyessä koetaan enemmän kump-
panuutta. Ryhmä on ikään kuin yhdessä syksyllä päättänyt, että he ovat kesä-
loman aikana ”nousseet” lähemmäs ohjaajien tasoa. Tällä tavoin ryhmä ilmai-
see itse kohonneensa työskentelyssään ja ajattelussaan eteenpäin, ilman että se 
on vielä edes aloittanut työskentelyään. 

Paulan vertauskuva ”lennetään jo siitä pesästä pois” kertoo kuitenkin siitä, 
miten opiskelijat ajattelevat kehittymisen merkitsevän myös etäisyyden otta-
mista ohjaajiin. Ryhmä siis ajattelee olevansa tarpeeksi itsenäinen pärjätäkseen 
jo ilman ohjaajien apua. Miksi opiskelijoilla on syntynyt tarve ottaa etäisyyttä 
ohjaajiin?  

Tekemieni havaintojeni mukaan lukuvuonna 2010-2011 ohjaajat koettiin 
usein jopa uhaksi ja heitä vastaan taisteltiin paljon. Tämä on ristiriidassa opiske-
lijoiden käymän keskustelun kanssa siitä, miten ryhmä on kehittynyt. Tulkitsen, 
että aidon kehittymisen ja työskentelyn sijaan ryhmällä on ennemminkin syn-
tynyt tarve olla jo kehittynyt ja edennyt, mikä ilmeni ryhmän tavasta puhua 
ohjaajista. Tämä voidaan nähdä muun muassa alla olevassa keskustelussa.  

 
21.9.2010 Ryhmä pohtii saamansa tehtävän jatkoa:  
Paula: ”ohjaaja 1” sano että vois olla jotain selittämisen tukena. 
Miia: Ehkä meidän ei kannata lähteä miettimään mitä ”ohjaaja 1” haluaa meidän tekevän. 
- - 
Jenni: Mua häiritsee se, että ei tiiä mitä ne (ohjaajat) nyt hakee - -. Tai jos me viedään 
niille jotain meidän mielestä tärkeetä, niin ne vaan on että joo. 
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Aluksi todetaan, ettei kannata miettiä mitä ohjaajat haluavat, mutta pian 

kuitenkin jo pohditaan mitä ohjaajat hakevat. Ryhmällä näyttäisi olevan tarve 
vakuuttaa muut ja itsensä siitä, että he ovat kehittyneet eivätkä ohjaajat ole enää 
niin suuria auktoriteetteja, vaikka näin ei tosiasiassa ole.Mielenkiintoinen ilmiö 
ryhmän taistelusta kouluttajia vastaan on nähtävissä myös alla olevassa keskus-
telussa (28.2.2011) sekä Jennin tavassa puolustella ryhmää vaikka on itse juuri 
kritisoinut sitä.  

 
28.2.2011 
Jenni: Tuntuu, et tehään kauheesti näennäisiä päätöksiä, että tuntuu et työskenneltäis 
kauheesti. – -. ”Ohjaaja 1” sano viimeks, et oltiin kauheen levottomia ja kateltiin kelloa, et 
onks se jokin tietty rooli tältä ryhmältä, et tullaan vaan olee. 
Elsa: Me ei olla oikein kellekään vastuullisia tässä ryhmässä. 
Miia: Niin ei me kauheen innostuneena näyttäydytä ohjaajille, mut onks se paha tai ehkä 
se innostus ei vaan näy – -. On kyllä mielessä, et aikaakin on niin vähän jäljellä…  
Pehmentää keskustelua ja kääntää näkökulman toisaalle. 
 
Tapaaminen ohjaajien kanssa 15.3.2011 
- - 
Tauon jälkeen jatkuu: 
Jenni: Me oltiin tehty tota tehtävää hyvin, niin tuntui et se vaan sivuutettiin koska me 
oltiin ymmärretty se väärin. 
Peppi: Meillä kyllä lukee kaikilla se vihkoissa samalla tavalla, niin kyllä se sit meni niin. 
Ohjaaja 1: Onko nyt kyse siitä, että meidän palaute on erilaista, mutta sille erilaisuudelle 
ei tässä ryhmässä ole tilaa? 
Jenni ja Peppi: Ennemminkin on epäreilu olo. 
Aamu: Sitä vihkookin tarjottiin teille. 
Paula: Mä en tiennyt mitä te (kouluttajat) ootitte. 
 
Jenni kritisoi ryhmän työskentelyä opiskelijoiden ollessa paikalla, mutta 

yhteisessä tapaamisessa ohjaajien kanssa hän puolusteli muiden kanssa ryhmän 
toimintaa. Ensin hän kokee ryhmän toiminnan näennäiseksi niin, että tullaan 
vaan olemaan. Kuitenkin ohjaajien tiedustellessa ryhmän toiminnasta, Jenni 
toteaa ryhmän toimineen hyvin ja kokee ohjaajien epäilyn epäreiluksi. On 
huomattava, että jo Jennin alunperäinen kritiikki ei saanut vastakaikua muilta 
kuin Elsalta, ja keskustelu käännettiin pian muualle ja heidän kommenttejaan 
perusteltiin ryhmän kannalta parhain päin. Tämä vahvistaa tulkintaani siitä, 
että opiskelijaryhmässä vallitsevat välttelyn ja pakoilun taktiikat, mutta ohjaaji-
en ollessa paikalla ryhmän tila muuttuu taisteluksi.  

Yllä kuvattu ristiriita näyttäisi siis johtaneen varaukselliseen suhtautumi-
seen ohjaajiin sekä heitä vastaan taistelemiseen. Lisäksi ohjaajia syytetään mo-
nista ryhmässä tapahtuneista epäkohdista, joita ryhmässä ei ole uskallettu koh-
data. Opiskelijat kokevat ohjaajien palautteen hyvin epäreiluna. Ohjaajien kriti-
sointi opiskelijaryhmän kesken näyttäisikin olevan ryhmää yhdistävä ja sen 
eheyttä ylläpitävä tekijä.  
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4.10.2010 
Katja (puolustellen): Mutta tietääks ne (ohjaajat) ees mitä me ollaan tehty? 
Helena: Mua ainaki alko ärsyttää ku ne ei tajunnu että kyllä me ollaan tätä tehty. 
 Muut nyökyttelevät. 
Inka: Aina tuntuu että mitä vaan tehään niin ne ei oo tyytyväisiä. 
Katja: Ärsytti kun ne sano, et jos me ei olla tiedetty mitä pitää tehä, niin miks me sit ol-
laan tehty nii paljo. 
Peppi: Mustakin tuntuu et ne saa aina ihan väärän kuvan. 
Elina: Mutta toisaalta nehän ne tulkinnat tekee. 
Tutkijan muistiinpano: Keskustellessaan ohjaajista ryhmä vaikutti jopa kiihty-
neeltä. (äänenpaino ja eleet) 

 
Ryhmän tyytymättömyys ohjaajia kohtaan pidettiin usein sen kohteilta 

piilossa. Opiskelijat osoittivat vuoden aikana kuitenkin muutamaan otteeseen 
tyytymättömyytensä myös ohjaajille itselleen. Tästä esimerkkinä opiskelijoiden 
lähettämä sähköposti ohjaajille 11.4.2011 harjoitteluraporttien tekoon liittyen. 
Sähköpostissa opiskelijat kokevat saamansa palautteen epäreiluksi ja epäsuo-
rasti syyttävät ohjaajia siitä, etteivät raportit olleet pyydetyn kaltaisia. 

 
Sähköposti ohjaajille 11.4.2011  
Meitä hämmentää ja ärsyttää se, että luulimme tehneemme harjoitteluraportit 
tehtävänannon mukaan, mutta viime viikon tapaamisen jälkeen oli aika selvää, 
etteivät raportit olleet "oikeanlaisia". Olemme myös nyt saaneet vähän 
ristiriitaisiakin ja myös todella erilaisia ohjeita raporttien syventämiseen. 

 
Mielestämme olemme monesti yrittäneet saada selvyyttä tehtävänantoon, mutta 
mitään tiukkoja rajauksia ei ole tullut. Nyt tuntuu siltä, että rajaukset ovat 
kuitenkin olleet olemassa, mutta emme ole niistä tienneet. Kysymme näitä, 
jottemme joutuisi korjaamaan raportteja enää tämän kerran jälkeen. 

 
Kaikki meistä eivät vielä ole tavanneet harjoitteluohjaajaansa, mutta ainakin 
tähän asti saadut ohjeet ovat olleet hyvin erilaisia. Esimerkiksi toisten täytyy 
"vain lisäillä lähteitä" ja toisten taas purkaa koko raportti auki ja ikään kuin 
kirjoittaa se uudelleen. Onko kouluttajilla yhteistä linjaa siinä, mitä raporteissa 
tulisi olla? 
 
Pohdimme ryhmän kanssa myös tähän asiaan liittyen kouluttajien ja 
opiskelijoiden suhdetta. Muissakin tehtävissä on tuntunut siltä, etteivät 
kouluttajat ja opiskelijat oikeasti kohtaa ja ole samaa ryhmää. Esimerkiksi nyt 
kahden viimeisen tehtävän kanssa tehtävänantojen ja niiden ymmärtämisen 
kanssa on ollut hämminkiä. Voisimme mahdollisesti jatkaa tästä keskustelua 
esimerkiksi huomenna ryhmäistunnossa. 
 

 Tässä vielä ensimmäinen ohjeistus, jonka Ohjaaja 2 laittoi meille: 
 
"Ohjeistus oli haarukoiva, mutta tässä se kirjallisesti. Raportin idea on syventää 
jotakin/joitakin harjoittelussa herääviä/syveneviä kysymyksiä, jotka liittyvät  
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olennaisesti integraatiokoulutuksen perusteemoihin (kuten esimerkiksi 
induktiivisuus). Perusidea tässäkin on kiinnostua ja tutkia." 
 
Ryhmän puolesta, 
Peppi 
 
Tulkitsen, että ryhmä ei pysty katsomaan omaa työskentelyään kriittisesti 

ja pohtimaan olisiko itse kukin voinut tehdä jotain paremmin. Tämä tukee jäl-
leen tulkintaani siitä, että ryhmän kulttuuria on leimannut haluttomuus kehit-
tyä. Oma työskentelyn kriittisen tarkastelun sijaan syytetään palautteen antajia, 
jotka kritisoivat opiskelijoiden työtä. Kiinnostavaa myös on, ettei harjoittelura-
porttien kirjoittaminen edes ollut ryhmässä tehtävä työ, vaan jokaisen opiskeli-
jan itsenäinen tuotos omista harjoittelukokemuksista. Tulkitsen, että omaa vas-
tuuta on vältelty siirtämällä työ koko ryhmälle. Tällöin mahdollinen epäonnis-
tuminen ja kritiikki voidaan kohdistaa ryhmään, eikä sen yksilöihin. Tämä on 
siis opiskelijoiden tapa vältellä syyllisyyttä omasta työstään, piiloutumalla 
ryhmän taakse. Tämä kertoo myös opiskelijoiden yleisestä suhtautumisesta 
ryhmään; siinä ollaan, mutta kukaan ei ole ryhmän työskentelystä henkilökoh-
taisesti vastuussa. On myös mielenkiintoista, että palaute annetaan vasta varsi-
naisen työnteon päätyttyä. Tällä tavoin syyllisyys tavallaan kaadetaan ohjaajien 
niskaan niin, että opiskelijoiden ei tarvitse sitä käsitellä. 

 Tässä tapauksessa ryhmä ei ole valmis ottamaan vastuuta tekemästään 
työstä, tai ei ole siihen kykenevä. Edelleenkin tarpeena näyttäisi olevan ryhmän 
myönteisen eheyden ylläpitäminen sekä näennäisen kasvun myytti, jota ohjaa-
jien kritiikki uhkaa. Eheyttä ylläpidetään etenkin opiskelijoiden omissa tapaa-
misissa, joissa ohjaajien kritisointi näyttäisi olevan jopa ryhmää yhdistävä tekijä. 
Ryhmän odotukset ohjaajia kohtaan hoivan antajina kertoo myös ryhmästä it-
sestään. Sen sijaan, että opiskelijat lähtisivät ohjaajaryhmän rinnalla tutkimaan 
käsillä olevia asioita, he päätyvät pidättäytymään lapsen roolissa, jossa kaikki 
vastuu työnteosta ja sen onnistumisesta siirretään vanhemmille, eli ohjaajille. 

Psykoanalyyttisessa tilanteessa ryhmän viholliseksi tulee usein analyytik-
ko, konsultti tai muu työryhmätasoa edustava henkilö tai itse tutkiva työskente-
lyote. Tällöin esimerkiksi ”turhat ongelmat”, eli ohjaajan esiin tuomat ongelmat 
voivat vihastuttaa ryhmää ja herättää siinä taistelu-perusolettamustason. Pe-
rusoletus puolestaan toimii kielteisesti sen vastaisesti toimivaa kohtaan. (Kle-
melä 2005, 122.) Näin näyttäisi käyneen tutkittavalle ryhmälle. Ohjaajien kri-
tiikki on luonut uhan ryhmän ylläpitämälle edistymisen ja kasvun myytille. 
Ryhmä ei ole valmis ottamaan kritiikkiä vastaan, jolloin se ryhtyy taistelemaan 
sen antajia vastaan. Tällä tavoin ryhmä pitää yllä vallitsevaa uskomusta eikä ota 
huomioon johtajaa eli Paulaa, ellei hän käytöksellään rohkaise vallitsevaa pe-
rususkomusta, eli anna mahdollisuutta taisteluun tai pakoon (Bion 1979, 116–
117). 

Voidaankin pohtia, mitä ryhmä odottaa ohjaajiltaan. Tutkimusaineiston 
valossa ryhmässä ohjaajilta toivotaan jonkinlaista lämmintä huolenpitoa sekä 
vanhemmuutta. Opiskelijat jättäytyvät ikään kuin lapsen asemaan; lapsi on 
avuton ja riippuvainen vanhemmistaan, jotka kannattelevat ja huolehtivat tästä 
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pyyteettömästi. Tällaisessa asetelmassa opiskelijat ovat järkyttyneitä ja louk-
kaantuneita ohjaajilta saamastaan palautteesta sekä käytöksestä, joka ei vastaa 
ryhmän odotuksia. 

Kiinnostavaa on myös pohtia, mitä tällaiset odotukset kertovat opiskelija-
ryhmästä. Ryhmä joka jättäytyy lapsen asemaan ei pyri kehittämään itseään 
tieteellisessä suunnassa tai odota ohjaajilta rehellistä palautetta työstään. Sen 
sijaan ryhmä näyttäisi haluavan jättäytyä paikoilleen niin, että ohjaajat veisivät 
heidän työskentelyään eteenpäin sekä samalla pitäisivät opiskelijoiden kanssa 
yllä myyttiä kasvusta sekä kehittymisestä, jonka eteen ei kuitenkaan työsken-
nellä. Koska ohjaajat eivät ryhdy opiskelijoiden heiltä vaatimaan rooliin, alka-
vat he käyttäytymään kuin kiukkuiset lapset tappelemalla vanhempiaan vas-
taan ja toteamalla heidän oleva yksinkertaisesti väärässä. Taisteluasetelma tar-
joaa opiskelijoille mahdollisuuden myös purkaa ahdistavia tunteita ryhmän 
ulkopuolelle, jolloin niitä ei tarvitse itse kohdata. Syyllisyyden kohtaamisen 
sijaan ryhmä syyttää ohjaajia näiden antamien kritiikin kohteista. 

Ryhmän suhtautumista ohjaajiin voidaan tarkastella myös projektiivisuu-
den näkökulmasta. Tällä tarkoitetaan tunteiden sijoittamista, jolloin ryhmä pyr-
kii ahdistavissa tilanteissa säilyttämään hyvät tunteensa ja työntämään itsensä 
ulkopuolelle pahat (Kajamaa 1996, 53). Tutkittavan ryhmän kehittymättömyys 
on aiheuttanut ahdistavia tunteita, joita ryhmä ei ole ollut valmis kohtaamaan. 
Tällöin ne on projisoitu opiskelijaryhmän ulkopuolelle ohjaajiin. Mekanismin 
ollessa tiedostamaton projisoidut tunteet nähdään havainnon kohteen ominai-
suuksina, jolloin syyllisyys sekä työskentelyn herättämät epämiellyttävät tun-
teet nähdään ohjaajien ominaisuuksina, eikä omasta ryhmästä lähtevinä tekijöi-
nä. Tämä helpottaa ryhmän ahdistusta ja jättää jäljelle miellyttäviä tunteita 
ryhmän työntekoon liittyen. Tämä estää puolestaan syyllisyyden nousemista 
tutkittavassa ryhmässä. 

5.6 Ryhmä arvioi kriittisesti toimintaansa 

Huomioitavaa on, että ryhmän itsenäinen työskentely ei ole pysynyt koko lu-
kuvuotta perusolettamustasolla. Loppusyksystä 2010 ryhmä pystyi kirjoitta-
maan hyvin rehellisesti ryhmässä vallitsevista sanomattomista säännöistä. Luet-
teloa leimaa jopa itseironia ja näyttäisi siltä, että vaikeaa aihetta on pyritty 
pehmentämään huumorilla. Tästä huolimatta ryhmä on tehnyt tiedostettuja ja 
jopa raadollisia havaintoja omasta toiminnastaan. Ryhmän on siis pyrkinyt ai-
toon kommunikaatioon ja itsensä kehittämiseen. Tässä tilanteessa ryhmä on 
pystynyt myöntämään epäkohtiaan, jolloin näennäisen kasvun myytistä on voi-
tu päästää irti. 

 
Ryhmän sanomattomat säännöt: 

� Ei saa tulla myöhässä, mutta saa tulla valmistautumattomana. 
� Ei saa puhua nimillä ryhmäläisistä.  
� Ei saa astua toisten varpaille. 
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� Pitää puhua puolipyöreästi, ettei vaan loukkaa ketään. 
� Pitää saada kaikki ymmärtämään ja hyväksymään. 
� Innostumattomuutta on lupa käyttää syynä tekemättömille töille. 
� Integraatioasioita ajatellaan vain maanantaisin ja tiistaisin Juomatehtaalla. 
� Työnteko on yhtä kuin paikalla oleminen. 
� Ajankäytöstä sopiminen on tärkeämpää kuin työn tekeminen. 
� Päätöksiä ei tehdä, ennen kuin on pakko. Senkään jälkeen niitä ei pidetä. 
� Mukavuusalueella pysyttävä. 
� Oma pää on pidettävä. 
� Älä niele mitään purematta. 
� Päätä puheenvuorosi aina sanoihin: ”tämä on sitten vain minun henkilökohtai-

nen mielipiteeni..” tai ”en tiedä.” 
 

Pyyntö ryhmän sanomattomien sääntöjen kirjaamiseen oli tullut ohjaajilta, 
jotka ohjasivat tällä tavoin opiskelijoita syventymään jo aiemmin annettuun 
tehtävänantoon. Ryhmä oli varannut sanomattomien sääntöjen laatimiseen 
kaksi tapaamiskertaa. Kummallakaan tapaamisella ryhmän vuorovaikutus ei 
aluksi vaikuttanut poikkeavan normaalista. Puheenaiheet harhailivat ja vain 
osa ryhmän jäsenistä osallistui keskusteluun. Ensimmäisen tapaamisen alkuun 
Miia pyrki myös keventämään vakavia puheenvuoroja, mutta keskustelu johti 
kuitenkin yllättäenkin rehellisiin kommentteihin ryhmän toimintatavoista ja 
sanomattomista vaatimuksista. Bionin mukaan ryhmä onkin kykenevä toimi-
maan samanaikaisesti työryhmänä huolimatta hyvin psykoottisesta vuorovai-
kutuksesta (Klemelä 2005, 98). Erikoista keskustelussa oli, että siihen osallistui 
suurin osa ryhmän jäsenistä. Ristiriitoja keskustelussa ei syntynyt, eikä toisten 
puheenvuoroja juurikaan edes kommentoitu. Ennemminkin jokainen opiskelija 
sanoi vuorollaan jotain ryhmän sanomattomiin sääntöihin liittyen ja sananvaih-
to oli vilkasta ja nopeaa. Lopulta aika loppui kesken. Suurin osa listan teemoista 
käsittelee syyllisyyttä, jota on normaalisti pyritty välttelemään. Ryhmä oli siis 
saanut otteen työryhmätason toiminnasta. 

Toisella tapaamisella ryhmän sanomattomat säännöt oli tarkoitus viimeis-
tellä valmiiksi ja lähettää sähköpostilla ohjaajille. Edeltävän päivän keskustelu 
tuntui hyvin kaukaiselta eikä ryhmä tuntunut pääsevän asiaan käsiksi. Tapaa-
misen alkua leimasi useat hiljaisuudet ja tunnelma oli jopa vaivautunut. Lopul-
ta edellispäivänä laadittu lista lähetetään sellaisenaan ohjaajille ja tapaamisen 
loppuaika kuluu osan lukiessa tenttiin ja muiden luetellessa lasten loruja. Tätä 
ilmapiirin muutosta ja välttelevää luonnetta voidaan selittää Bionin (1979) nä-
kemyksellä perusolettamusten ja kehittyneen ryhmän ristiriitaisella suhteella. 
Kolmen perusolettamuksen välillä ei ole suoranaista ristiriitaa, vaan niiden suh-
teen vallitsee vain siirtyminen tilasta toiseen. Se tapahtuu usein pehmeästi, 
ikään kuin vuorotellen. Kuitenkin työryhmän väliintulo aiheuttaa konfliktin. 
(Bion 1979, 74–75.) Tässä tutkimuksessa ryhmä kykeni hetken vaihtamaan pe-
rusolettamustason toimintansa perustehtävän suuntaiseksi kehittävään pyrki-
väksi työskentelyksi, mutta tämä aiheutti myöhemmin konfliktin. Perusoletta-
mustason palatessa ryhmän työskentely oli entistä vaivautuneemman ja haas-
tavamman oloista, eikä edes työskentelyn esittämiseen päästy kiinni. Tämän 
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sijasta ryhmä päätyi vain olemaan, tekemättä ulkonaisesti mitään. Perusoletta-
muksiin liittyvät tunteet saattavat joskus olla pitkänkin aikaa lepotilassa. Kehit-
tyneen ryhmän nouseminen laittaa liikkeelle perusolettamukseen kätkeytyneet 
emootiot. (Bion 1979, 75.) Aineiston perusteella ryhmä kohtasi jollain tapaa 
työnsä tekemättömyyden laatiessaan sanomattomia sääntöjä. Kuitenkin jo heti 
seuraavalla tapaamisella noiden levossa olleiden tunteiden kohtaaminen on 
näyttänyt käyneen liian raskaaksi, jolloin ryhmä palautuu takaisin aiheen pa-
koiluun.  

 
 9.11.2010 Ryhmä kokoontunut jatkamaan ohjaajilta saamaansa tehtävää 
 Kukaan ei aloita tapaamista. Opiskelijat syövät eväitä ja lukevat tenttiin. 
 Katja: Pitäiskö asettaa tavoitteet tälle päivälle? 

Kukaan ei kommentoi. Katja siirtyy tietokoneelle. Hiljaisuus jatkuu noin viisi mi-
nuuttia. 
-- 
Elina kommentoi ryhmän sanomattomia sääntöjä. 
Hiljaisuus. 
Elina: En mä tiiä kun ei kukaan sano mitään. (ärtyneenä) 
Katja lähettää sanomattomat säännöt ohjaajilla sähköpostilla. Muut opiskelijat 
puuhailevat omiaan. Sääntöihin ei lopputapaamisen aikana enää palata. 

 
Kevään jatkuessa ryhmän toimintaa leimasi ryhmän sanomattomat sään-

nöt -listassa olevien teemojen välttely. Ryhmän tiedostetut ja rehelliset havain-
not omasta toiminnastaan eivät myöskään näyttäytyneet toiminnan muutokse-
na. Päinvastoin kevättä kohti muun muassa poissaolot lisääntyivät entisestään. 
Ilmeisesti ryhmä on ajautunut takaisin aiheiden pakoiluun ja toiminta jatkui 
niin kuin yllä olevaa listaa ei oltaisi koskaan tehtykään. Tulkitsen, että listassa 
olleet asiat olivat liian suuri uhka ryhmän näennäisen kasvun päätökselle, joten 
sitä päädyttiin välttelemään yhdessä. Aineiston valossa vaikuttaa jopa siltä, että 
palautuessaan perusolettamustasolle siihen ollaan uppouduttu aiempaa sy-
vemmälle. Tämä näkyi muun muassa poissaolojen, puhumattomuuden ja vä-
linpitämättömyyden lisääntymisenä kevään aikana. Tulkitsen, että ryhmän to-
dellisen toimintakulttuurin kohtaaminen ja sitä seurannut vetäytyminen ovat 
vaatineet ryhmältä edellistä kovempia keinoja näennäisen kasvun sekä kehit-
tymisen välttelyn ylläpitämiseen, jotta työryhmätason toiminnan aiheuttamat 
tunteet voitaisiin pyyhkiä pois.  

 
Tutkijan muistiinpano 26.4.2011: 
Poissaolot ovat lisääntyneet jatkuvasti kevään mittaan. Nyt loppukeväästä pois-
saoloille ei ole tarvinnut enää edes antaa syytä, tai esimerkiksi krapula on hyväk-
sytty selitys. Myös valmistautumisen ja täsmällisyyden puute ovat lisääntyneet, 
mutta näistä ei kuitenkaan yhdessä puhuta. 
 
Bionin määrittelemä työryhmä (work group) kuvaa todellisuudenhakuista 

ja tutkivaa ryhmää (Klemelä 2005, 87). Työryhmätason toiminta merkitsee väis-
tämättä kosketusta todellisuuteen, joka puolestaan edellyttää totuuden ottamis-
ta huomioon ja siten tieteellisten menetelmien käyttämistä. Ryhmän perusus-
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komuksista on kuitenkin mahdotonta päästä kokonaan eroon. Ne ovat aina 
olemassa ja siten enemmän tai vähemmän läsnä ryhmän todellisuudessa. Ryh-
mä voi toimia ajoittain työryhmänä, mutta palaa aina uudelleen perusoletta-
mustilaan käsittelemään jatkuvia ongelmiaan. (Bion 1979, 104, 112-119.) 
 Ryhmän sanomattomia sääntöjä voidaan tarkastella myös Argyriksen 
(1990, 19–20) julki- ja käyttöteorioiden valossa. Näen opiskelijoiden laatiman 
listan omasta toiminnastaan ja organisoitumisestaan ilmauksena ryhmän käyt-
töteorioista. Nämä ovat toimintatapoja, joita ryhmä todellisuudessa noudattaa, 
kun taas julkiteoriat ovat niitä, joita ihmiset ilmaisevat aikovansa noudattaa. 
Kuittisen (2001, 39) mukaan käyttöteoria on aina tiedostamaton. Ryhmän ai-
emmassa toiminnassa onkin nähtävissä se, miten vaikeita teemoja vältellään 
siihen pisteeseen, että yhteisön ristiriidat häivytetään erilaisilla suojautuvilla 
mekanismeilla. Tällöin kehitykseen suuntaava toiminta on mahdotonta. Kui-
tenkin sanomattomat säännöt ovat selkeä pyrkimys vaikeiden ja ristiriitoja he-
rättävien aiheiden tiedostamiseen sekä niistä kehittymiseen. Ilmeisesti ryhmä 
on pystynyt ainakin joltain osin tuomaan oman käyttöteoriansa kaikkien tietoi-
suuteen. Aivan kuin työryhmätasonkin toiminta vaatii todellisuuden tiedosta-
mista. 
 Lopuksi on vielä syytä pohtia, miksi ryhmä kykeni juuri nyt työskentele-
mään kehittyneenä ryhmänä, eli työryhmätasolla. Sanomattomien sääntöjen 
laatiminen oli pyyntö ryhmän kouluttajilta. Bionin (1979, 77) mukaan ryhmän 
ohjaajan tulee vaatia ryhmää kiinnittämään huomiota pakonomaiseen toimin-
taansa, joka ei ole kosketuksissa todellisuuden kanssa. Tehtävällään oletan 
ryhmän ohjaajien pyrkineen tuomaan ryhmälle näkyväksi heidän toimintansa 
rutiineja sekä puolia, jotka eivät vaikuta järkiperäiseltä. Aiemmin ryhmä on kui-
tenkin reagoinut hyvin puolustelevasti ja jopa vihamielisesti ohjaajien kehitys-
ehdotuksiin. Miten tämä tapaus eroaa muista?  
 Oletan, että kouluttajien pyyntö tehtävään syventymisestä ei nostanut täl-
lä kertaa ryhmässä puolustusreaktiota. Päättelen tämän siitä, että opiskelijoiden 
yhteisessä tapaamisessa ei nostettu ohjaajien puheenvuoroja ja ehdotuksia kriit-
tisen ja vihamielisen tarkastelun kohteeksi, kuten yleensä. Sen sijaan ryhmä 
tarttui suoraan tehtävään. Syksyn aikana muut ryhmälle suunnatut tehtävät 
liittyivät hankkeen erityisiin ehtoihin (esimerkiksi tiedonlajien jako, erot ja ko-
kemukset). Ilman syvällistä työskentelytapaa ryhmä ei ole päässyt näihin tee-
moihin kiinni ja työskennellyt näennäisen kasvun myytin pohjalta. Kuitenkin 
kouluttajien pyyntö tarttua kriittisesti ryhmän organisoitumiseen ja toimintaan, 
on ollut tehtävänä sellainen, että ryhmä on saanut siitä perusolettamustasosta 
huolimatta kiinni tai sen käsittelemiseen on ollut tarve. Tehtävä itsessään on siis 
pakottanut ryhmää tarttumaan välteltyihin aiheisiin. Tämä ei kuitenkaan ole 
tapahtunut mutkattomasti, mikä voidaan nähdä esimerkiksi ensimmäisen ta-
paamisen vuorovaikutuksessa. Myös aiheeseen syventyminen nostatti liian 
suurta turvattomuuden tunnetta, jolloin ryhmä ajautui takaisin välttelevälle 
puolelle. 
 Toisaalta on syytä huomioida, että opiskelijoiden tuottamia sanomattomia 
sääntöjä ei koskaan varsinaisesti käsitelty, ne vain sanottiin. Ryhmässä syylli-
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syyden välttelyn sekä näennäisen kasvun ylläpitäminen on ollut varmasti ras-
kasta opiskelijoille. Vaikka ryhmässä näitä asioita ei kohdata, voivat ne yksilö-
tasolla olla ainakin osittain tietoisia ja täten vaikeita pitää sisällä. Opiskelijoilla 
olikin selkeä tarve sanoa nuo asiat ääneen, jotta oma taakka niiden kantamisesta 
helpottuisi. Teemoja ei kuitenkaan ole pystytty käsittelemään ryhmänä, joten 
lopulta ne on jätetty huomiotta. Tästä näkökulmasta sanomattomien sääntöjen 
laatimista ei voida välttämättä pitää ryhmän suoritteena, vaan yksilöiden aja-
tusten kokoamisena yhteen. Ryhmän ahdistavia aiheita on siis voitu kohdata 
yksin, muttei ryhmässä. Koulutuksen kehittämisen kannalta tärkeä jatkopoh-
dinnan aihe olisi se, millä tavoin ryhmää voitaisiin ohjata toimimaan pysy-
vämmin työryhmätasolla sekä kohtaamaan ryhmätyöskentelyn herättämiä ah-
distavia tunteita myös yhdessä suhteessa toisiin. 

5.7 Yhteenveto 

Kaikki yllä olevia teemoja yhdistää ristiriitaisuuden lisäksi näennäinen kasvu. 
Keväällä 2010 ryhmä kävi läpi tunnepitoisen jakson, jota leimasi ristiriidat sekä 
konfliktit, joihin suhtauduttiin välillä aggressiivisestikin. Syksyllä 2010 ryhmän 
jatkaessa toimintaansa opiskelijat tekivät yhteisen päätöksen siitä, ettei tulevana 
lukuvuonna tule toistumaan edeltävän kevään ahdistavat kokemukset. Opiske-
lijat päätyivät toisiltaan tukea hakien siihen lopputulokseen, että työskentely 
tullaan pitämään rentona ja hauskana. Minulle tutkijana tämä toiminta näyttäy-
tyi ahdistavan asian pakoiluna, josta muodostui ryhmän vallitseva perusolet-
tamustaso. (Ks. luku 5.1). 
 Syksyllä tehty päätös johti näennäisen kasvun myytin syntymiseen (ks. 
luku 5.2). Opiskelijoilla oli tarve kehittyä ryhmänä, mutta päätös rentouteen ja 
hauskuuteen ei lähtökohtaisesti ole mahdollistanut tätä kehitystä. Opiskelija-
ryhmä ei kuitenkaan ole kyennyt kohtaamaan syyllisyyttä tekemättömästä työs-
tä, joten se on päätynyt kasvamaan vain näennäisesti. Kirjoitelmissaan opiskeli-
jat kuvastivat kuluneen lukuvuoden työskentelyä tehokkaaksi ja kokivat erityi-
sesti ryhmän organisoitumisen olleen onnistunutta. Tekemieni havainnointi-
muistiinpanojen mukaan ryhmän toimintaa olivat kuitenkin leimaneet poissa-
olot, valmistautumattomuus, täsmällisyyden puute, myöhästely sekä puhumat-
tomuus. Huomioideni mukaan ryhmän toiminta oli siis hyvin hajanaista, pää-
töksiä ei osattu tehdä ja ryhmä kokoontui työskentelemään vain näennäisesti. 
Opiskelijat eivät ole pystyneet katsomaan omaa toimintaansa rehellisesti ja ob-
jektiivisesti, vaan tarve olla onnistunut ja hyvä ryhmä on näkynyt opiskelijoi-
den kirjoitelmissa. Syyllisyy ei pääse nousemaan lainkaan tässä ryhmässä. 
 Syyllisyyden ja epämiellyttävien tunteiden pakoilu näyttäisi luoneen 
omanlaisensa toimintakulttuurin ryhmään. Yksi osa tätä kulttuuria olivat Pau-
lan ja Miian erityiset roolit osana näennäisen kasvun ylläpitämistä sekä syylli-
syyden ja kehittävään johtavan työskentelyn välttelyä. Paulan toimi ryhmässä 
sanomattoman johtajan roolissa (ks. luku 5.3). Hänen tärkein tehtävänsä oli 
ryhmän puolustelu kaikissa tilanteissa, myös silloin kun hän itse on ollut siihen 
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tyytymätön. Paulan puolustelu alkaa näyttäytyä joltakin asialta suojautumisena 
tai jonkin asian pakenemisena. Lisäksi Paula johtaa epämiellyttävien aiheiden 
pakoilua. Miian puolestaan toimii vuorovaikutuksen harhauttajana, ellei ryhmä 
itse jätä huomiotta epämiellyttävän aiheen nostanutta opiskelijaa. Miia tehtävä-
nä on keventää keskustelua ja kääntää huomio muualle, jos vuorovaikutus käy 
raskaaksi tai syvälliseksi. Tällä tavoin keskustelujen ei anneta saada kielteisiä 
sävyjä, kun ryhmän työhön ja sen estymiseen liittyvät puheenaiheet torjutaan. 
Kun keskustelu ei syvenny mihinkään, ei myöskään erimielisyyksiä synny. 
Vuorovaikutuksen tasolla tämä näyttäytyy lopulta aihealueiden poukkoiluna 
sekä katkonaisuutena. 
 Opiskelijaryhmän sisäisen kulttuurin lisäksi näennäisen kasvun myytti 
näyttäisi vaikuttavan myös heidän suhtautumiseensa kouluttajiin (ks. luku 5.4). 
Lukuvuoden alussa ryhmä suhtautuminen ohjaajiin oli muuttunut: ryhmä koki 
kehittyneen ikään kuin lähemmäs ohjaajien tasoa ja toivoi täten voivansa ottaa 
heihin etäisyyttä. Kuitenkin lukuvuoden mittaan ryhmän kokemukset ohjaajista 
muuttuivat uhaksi ja heitä vastaan taisteltiin paljon. Myös tämä kielii näennäi-
sesti kasvusta. Aidon kehittymisen ja perustehtävän suuntaisen työskentelyn 
sijaan ryhmällä on ollut tarve kokea olevansa jo valmiiksi kehittynyt ja edisty-
nyt. Ryhmä haluaa vakuuttaa myös ohjaajat edistymisestään eikä täten pysty 
ottamaan vastaan heidän esittämäänsä kritiikkiä. Näissä tilanteissa ryhmä koh-
distaa syyllisyyden tunteet kouluttajiin, jolloin heidän kritisoinnista näyttäisi 
syntyneen yksi ryhmää yhdistävä ja sen eheyttä ylläpitävä tekijä. Oman vajaa-
vaisuuden ja työskentelemättömyydestä syntyneen syyllisyyden kohtaamisen 
sijaan ryhmä päätyy syyttelemään palautteen antajia. Kehitykseen suuntaavan 
ohjauksen ja kritiikin sijaan ryhmä odottaa kouluttajilta hoivaa sekä vanhem-
muuden kaltaista huolenpitoa. 
 Ryhmän toiminta ei kuitenkaan ollut perusolettamustasolla koko luku-
vuotta. Loppusyksystä 2010 ryhmä kirjoitti hyvin rehellisen ja raadollisen ku-
vauksen omista sanomattomista säännöistään (ks. luku 5.5). Ryhmä on siis pys-
tynyt aitoon syvälliseen kommunikaatioon sekä itsensä kehittämiseen ja täten 
se on voinut ainakin osittain ja hetkellisesti päästä irti näennäisen kasvun myy-
tistään. Sääntöjen kirjoittaminen oli kouluttajilta saatu tehtävä, johon ryhmä 
paneutui uudella intensiteetillä ja syvällisemmällä vuorovaikutuksella. Kuiten-
kin pian tapaamisen jälkeen vuorovaikutus palautui ennalleen poukkoilevaksi 
ja katkonaiseksi eikä ryhmän kirjaamia sääntöjä enää otettu esille. Kevään jat-
kuessa ryhmän toimintaa leimasi sanomattomien sääntöjen ja niiden teemojen 
välttely. Ryhmän tiedostetut ja rehelliset havainnot toiminnastaan eivät myös-
kään vaikuttaneet toiminnan muutoksina. Sen sijaan esimerkiksi poissaolot 
vain lisääntyivät kevään edetessä. Listassa olleet asiat näyttäisivät olleen liian 
suuri uhka ryhmän näennäisen kasvun päätökselle, joten sitä päädyttiin jälleen 
välttelemään yhdessä. 
 Kuvaukseni tutkittavan ryhmän toiminnasta näyttäytyy hyvin raadollise-
na ja voi antaa lukijalle kuvan, ettei ryhmässä tapahtunut lainkaan kehitystä 
kyseisen lukuvuoden aikana. Haluan muistuttaa, että en seurannut ryhmän 
toimintaa kokonaisuudessaan, vaan pääosin ainoastaan sen omatoimista työtä 
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kun kouluttajat eivät olleet paikalla. En siis voi tietää millaista toiminta koulut-
tajien kanssa on ollut ja onko ryhmä tällöin työskennellyt perustehtävänsä 
suunnassa. Haluan myös korostaa, että aineistonkeruun aikana ryhmässä teh-
tiin paljon asioita, vaikka toiminta pysyttelikin suurelta osin defensiivisellä 
puolella. Osa ryhmän työstä on varmasti kehittänyt opiskelijoiden ajattelua 
opettajuuden kannalta. Myöskään ryhmän toiminnan kuvaamista Bionin pe-
rusolettamustasojen kautta ei voida yksilöidä tai rajata koskemaan ainoastaan 
tutkittavaa ryhmää. Sen sijaan perusolettamustason toiminta kuuluu aina osak-
si ryhmässä tehtävää työtä, joka voidaankin nähdä koko opettajankoulutuksen 
haasteena. 
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6 NÄENNÄINEN KASVU JA VÄLTTELYN TAKTII-
KAT 

Tässä luvussa luon aineistosta nostamieni havaintojen välille merkityssuhteita 
teoriaan nojaten. Bionilaiselle filosofialle on tunnusomaista eri teemojen 
rinnakkaisuus, ristikkäisyys sekä keskinäiset kytkeytymiset, yllätykset ja 
ristiriitaisuudet (Totro & Hyyppä 2012, 19). Seuraavissa alaluivissa nostan siis 
uudelleen käsiteltäväksi luvun 5 aineiston teemoja yhdistämällä niitä toisiinsa 
teoreettisessa viitekehyksessä. Olen pyrkinyt avaamaan erilaisia, syvempiä ja 
mielestäni tärkeitä ulottuvuuksia kuvaamaan tutkittavan ryhmän toiminnan 
psykodynaamista elämismaailmaa. 

6.1 Merkkitapahtuma: syksyllä tehty päätös skismana kehitty-
mistä vastaan 

Scheinin (1987) mukaan ryhmän kehittyminen tapahtuu erilaisten merkkitapah-
tumien myötä. Nämä merkkitapahtumat eivät ole tiedostetusti suunniteltuja 
eikä ryhmä voi niihin etukäteen varautua. Ryhmä kohtaa ne spontaanisti ja tä-
mänkaltainen tapahtuma herättää usein voimakkaita tunteita. Merkkitapahtu-
maksi voidaan määrittää muun muassa ryhmän alkuvaihe, jossa käyttäytymi-
sen normit muodostetaan, tai ryhmän siirtymä kehitysvaiheesta toiseen oppi-
misen kautta. (Schein 1987, 203-211.)  

Aineiston myötä merkittäväksi alullepanijaksi ryhmän tulevalle työskente-
lylle nousivat syksyn ensimmäiset tapaamiset, joissa ryhmä teki yhteisen pää-
töksen ristiriitojen välttämiseksi (ks. luku 5.1). Päätöksen taustalla oli yleisesti 
lausuttu toive rentoon ja hauskaan työskentelyyn. Jotta ryhmän päätöstä voi-
daan ymmärtää, on sitä tarkasteltava kevään 2010 kontekstissa. Edeltävä kevät 
oli hyvin tunteikas vaihe ryhmälle jolloin käytiin läpi monia ristiriitoja. Syksyllä 
moni ryhmän jäsen ilmaisi opiskelijoiden omissa tapaamisissa haluavansa vält-
tyä edeltävän kevään tilanteelta ja pitää ryhmän työskentelyn ikään kuin kevy-
emmällä tasolla, jolloin ristiriidoilta ja niiden herättämiltä raskailta tuntemuk-
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silta voitaisiin välttyä. Kouluttajien tietoon näitä toiveita ei kuitenkaan tuotu, 
millä on puolestaan suuri vaikutus koulutuksen onnistumisen näkökulmasta 
(ks. luku 8.3). 

Syksyllä tehty päätös voidaan nähdä skismana, joka on Bionin (1979) mää-
ritelmä vastarintatilanteesta, jossa ryhmältä tai sen yksilöiltä edellytetään tie-
teellistä kehittymistä. Tällöin ryhmä voi jähmettää psyykkisen toimintansa lat-
tealle, dogmaattiselle ja kivuttomalla tasolle, jolloin kehitys päättyy ja seuraa 
laajalle levinnyt lamaannus. (Bion 1979, 98-99.) Aineiston valossa ryhmä päätyi 
syksyllä skismaattiseen tilanteeseen, jossa ryhmän tehtävän suunnassa kehit-
tymisen sijaan se on ajautunut välttelemään oppimiseen vaadittavia ristiriitoja. 
Opiskelijat ilmaisivat vertaisryhmässään avoimesti haluavansa välttää kevään 
ristiriitatilanteita sekä niiden aiheuttamia tunteita. Näitä ei kuitenkaan käsitelty 
yhdessä tai pohdittu mistä ristiriidat syntyivät tai miksi niiden herättämät tun-
teet koettiin niin uhkaavina. Myös kouluttajat jätettiin tämän päätöksen ulko-
puolelle. Ryhmä loi heti syksyn ensimmäisessä tapaamisessa yhteisen vaati-
muksen tulevaa vuotta varten, jonka mukaan työskentely tuli pitää kevyellä ja 
rennolla tasolla. Tämä kertoo vastarinnasta niin koko opiskelua kuin integraa-
tiokoulutusta kohtaan, jossa ryhmältä odotetaan kehittymistä tieteellisessä 
suunnassa. 

Skisman jälkeen ryhmän prioriteetiksi nousi viihtyvyyden luominen, eli 
ryhmän, jossa koetaan vain miellyttäviä tunteita. Kuitenkaan tällainen ryhmä ei 
näyttäisi tuottavan toivottua tulosta kehittymään pyrkivän työskentelyotteen 
suunnassa. Ajatus perustuu uskoon siitä, että yksin ympäristön muutos on riit-
tävä parantaja ilman vastaavaa muutosta yksilössä. (Bion 1979, 111.) Tutkittava 
ryhmä on tämän teorian valossa päätynyt muuttamaan vallitsevaa opiskeluym-
päristöä miellyttävämmäksi, ilman että se on perehtynyt edellisen kevään risti-
riitaisuuksien todellisiin syihin, kuten ryhmän sisäiseen erilaisuuteen. Aineis-
ton valossa myös tulevan lukuvuoden työskentely sekä kehittyminen vahvistaa 
Bionin (emt.) ajatusta siitä, ettei miellyttävyyteen pyrkivä ryhmä saavuta kos-
kaan toivottua tulosta sen varsinaisen tehtävän suunnassa. Sen sijaan tällainen 
vaatimus synnyttää ryhmässä erilaisia defensiivisiä mekanismeja epämiellyttä-
vien tunteiden pitämiseksi loitolla. Tämän vuoksi näen syksyllä tehdyn päätök-
sen merkkitapahtumana selittämässä ryhmän tulevaa toimintaa, jossa erilaisten 
välttelyn taktiikoiden kautta pyritään estämään kehitystä vaativaa toimintaa 
sekä syyllisyyden kohtaamista (ks. luku 6.3). 

Ilmeistä on, että syksyn alkaessa ryhmä koki paineen edetä ja toimia edis-
tyneemmällä tasolla edeltävään kevääseen nähden. Tämä ilmeni ryhmän tavas-
sa puhua muun muassa ohjaajista. Ryhmä on päättänyt, että suhde ohjaajiin on 
kesäloman aikana muuttunut, sillä tämä merkitsee ryhmän ikään kuin ”nous-
seen” lähemmäs ohjaajien tasoa. Tällä tavoin ryhmä ilmaisee itse ”kohonneensa” 
työskentelyssään sekä ajattelussaan eteenpäin, ilman että se on vielä aloittanut 
edes työskentelyään. Toimiessaan skisman suunnassa ryhmä näyttäisi olevan 
perusolettamustasolla. Tällöin uusi idea aiheuttaa uhkan vaatimalla kehitystä, 
jota perusolettamusryhmät eivät siedä. Perusolettamusmentaliteetista puuttuu 
täten kaikenlaiset kehitysprosessit ja kaikenlaisiin kehitysvirikkeisiin vastataan 
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vihamielisesti. Halutessaan estää kehittymisen ryhmä lähestyy sitä ainoaa 
psyykkisen elämän muotoa, jossa ei vaadita minkäänlaista kehittymiskykyä: 
miellyttävän vitaliteetin tuntemuksen lisääntyminen. (Bion 1979, 121-122.) 
Skisma on siis tarjonnut tutkittavalle ryhmälle puolustuksen kehittymisen vaa-
timusta vastaan. Kehittyminen vaatii ristiriitojen kohtaamista. Ryhmä ei kui-
tenkaan ole tähän halukas tai pystyvä, jolloin se näyttäisi päätyvän kehittymi-
sen näyttelemiseen ja tätä kautta näennäistämiseen. Haluan vielä korostaa, että 
miellyttävyyden kokeminen ja kyky kehittyä eivät kuitenkaan ole toisiaan pois-
sulkevia tekijöitä. Myös miellyttävä ryhmätyö voi olla perustehtävän suunnassa 
toimimista, mutta se ei saa olla itsessään ryhmän työskentelyn tiedostamaton 
tavoite tai päämäärä. Tällöin päädytään ristiriitojen välttelyyn, jotka ovat myös 
oleellinen osa ryhmässä toimimista. 

6.2 Välttämisoppiminen skisman taustalla 

Skisman syntymistä syksyllä vallinneeseen tilanteeseen voidaan selittää välttä-
misoppimisella, joka on tärkeä kulttuurin muodostumisen tapa. Schein (1987) 
on yksi Bionin torian seuraajista ja hänen mukaansa välttämisoppimisella pyri-
tään ahdistuksen ja kivun vähentämiseen oppimisen vahvistuessa. Ryhmä siis 
oppii havaitsemaan, ajattelemaan, tuntemaan ja käyttäytymään tavalla, joka 
estää ahdistavaa tilannetta toistumasta uudelleen. (Schein 1987, 185-189.) Ai-
neiston valossa näyttäisi siltä, että ryhmän työskentelyä ohjasi syksyllä 2010 
ristiriitatilanteiden uusiutumisen pelko, eikä ryhmän perustehtävä. Seuraavaksi 
erittelen tarkemmin tekemääni tulkintaa. 

Scheinin teoriassa systemaattisen ongelmaratkaisun sijaan ahdistuksen 
syytä aletaan välttämään yrityksen ja erehdyksen kautta. Ahdistukseen liittyy 
pelkoa tunnettujen tai tuntemattomien tekijöiden aiheuttamasta uhasta sekä 
vaihtelevasti kognitiivista hahmottumattomuutta, eli tietämättömyyttä siitä mi-
tä on tekeillä tai tulossa. (Schein 1987, 188). Tutkittava ryhmä ei ole pystynyt 
kohtaamaan keväisten ristiriitatilanteiden herättämiä tunteita, ja on päätynyt 
toiminnassaan niiden välttelyyn tieteellisen kehityksen sijaan. Tätä voidaan ku-
vata myös selviytymis- ja puolustuskeinona ristiriitoja vastaan. Ristiriidat sekä 
niiden aiheuttamat ahdistavat ja kivuliaat tunteet ovat herättäneet ryhmässä 
pelkoa, mutta tätä ryhmä ei näytä tiedostavan, tai sitä ei ainakaan ääneen mai-
nita. Myös tietämättömyys tulevasta näyttäisi tuottavan ryhmälle ahdistusta, 
sillä he päätyvät tekemään hyvin kontrolloidun ratkaisun tulevasta työskente-
lystään jo etukäteen; ristiriitoja vältetään ja työskentelyn tulee olla kevyttä. 
Ryhmä ei siis pysty päästämään irti kontrollista ja kestämään tietämättömyy-
den tuottamaa epävarmuutta, mitä tutkiva työskentelytapa ryhmän tehtävän 
suunnassa vaatisi. 

Schein (1987) toteaa välttämisoppimisen johtavan oppimisen vahvistumi-
seen. Kuitenkin ahdistukseen perustuvalla oppimisella ei ole selkeää kohdetta, 
sillä ahdistuksen syytä ei tunneta. Tällaisessa tilanteessa ryhmän täytyy turvau-
tua sattumanvaraisempaan oppimiseen, jossa on vähemmän mahdollisuuksia 
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ennustaa, mikä voisi vähentää vallitsevaa ahdistusta. (Schein 1987, 188.) Tämän 
tutkimuksen ryhmässä ahdistus jää tiedostamattomaksi, sillä opiskelijat itse 
kokevat aineiston perusteella oppimisen miellyttäväksi. Kuitenkin ahdistus 
näyttäisi opintojen edetessä lisääntyvän, sillä ryhmä kehittää ajan kuluessa jat-
kuvasti lisää välttämismekanismeja, joilla epämiellyttävät tunteet pidetään 
ryhmän ulkopuolella. Tätä kuvailen tarkemmin tulevissa luvuissa. Ristiriidoista 
näyttää muodostuneen ryhmän yhteinen fobia, jota vältetään ahdistuksen lie-
ventämiseksi. 

Ristiriitojen välttely voidaan nähdä myös ryhmän pyrkimyksenä konsen-
sukseen. Tällöin ryhmässä vältellään sen erilaisuutta ja se pyritään pitämään 
yksimielisenä. Integraatiokoulutuksessa elämismaailman ristiriitojen käsittelyl-
lä annetaan kuitenkin tila nousta käsiteltäväksi. Jotta nämä tilanteet muodostu-
vat kehitykseen suuntaaviksi, nousevat yksilöiden väliset erot pintaan sekä al-
kavat näyttäytyä erimielisyyksinä. Konsensusta ei siis voida pitää ryhmän 
luonnollisena olotilana, jonka myötä sen olisi mahdollista toimia perustehtä-
vänsä suunnassa. Kuitenkin yhteisymmärrys nähdään usein toimivan työsken-
telyn perustana, jopa sen itseisarvona. Tästä seuraa ryhmän kannalta epä-
mieluisa tilanne, jossa ryhmässä aletaan piilotella todellisia ajatuksia ja pyritään 
toimimaan ryhmän sanomattomien sääntöjen mukaan. Tällä tavoin ryhmän 
turvallisuus pyritään takamaan. (Nikkola 2011, 49.) Tämän tutkimuksen ryh-
män syksyllä 2010 tekemässä sanomattomassa päätöksessä on nähtävissä Nik-
kolan kuvailema konsensuksen itseisarvo. Ryhmässä yksimielisyys on siis näh-
ty toimivan ja kehittyvän ryhmätyön perustana, vaikkei näin todellisuudessa 
ole. Koulutuksessa tämä tuodaan kyllä ilmi, mutta tulkitsen ettei ryhmä ole ha-
lunnut tätä nähdä tai kuulla, sillä edeltävä kevät oli vahvoine tunnetiloineen 
liian raskas kokemus ryhmälle. 

Puolustusmekanismien eli defenssien tarkoituksena on torjua ahdistusta 
aiheuttava ristiriita, jolloin itse ongelma hämärtyy ja jää piiloiseksi. Tämän kal-
taiset puolustusmekanismit ovat välttämättömiä tietoisten ongelmaratkaisustra-
tegioiden puuttuessa, jotta voidaan säilyttää psyykkinen toimintakyky. (Kuitti-
nen 2001, 47.) Aineiston myötä ilmeni, että syksyn yhteinen päätös konfliktien 
välttämiseksi muodostui hyvin sitkeäksi defenssiksi, jonka taustalla olivat ke-
vään ristiriidat. Tämän kaltaisia hyviksi todettuja toimintamalleja aletaan ryh-
mässä vahvistaa, jolloin ne alkavat muodostua itsestäänselvyydeksi ja niitä 
ryhdytään suojaamaan ympäristöstä tulevilta muutospaineilta (Schein 1987, 
186-188). Toisin sanoen ongelmanratkaisuun pyrkivä toiminta voi muuttua 
välttämisoppimisen mekanismeiksi. Tällöin oman toimintatavan kriittinen ke-
hittämiseen tähtäävä tarkastelu muuttuu suojautumiseksi ja kieltämiseksi. (Mä-
ki & Ristiniemi 2007, 75.) Tutkittavassa ryhmässä ristiriitoja ei pääse syntymään, 
jolloin ahdistuksen puuttuminen vahvistaa vallitsevaa suojautumiskeinoa au-
tomaattisesti. Ryhmä ei ole valmis näkemään omaa kehittymättömyyttään, 
vaan se luo itselleen vaatimuksen etenemistä ikään kuin korkeammalle tasolle. 
Tämä vaatimus esitetään jo ensimmäisissä tapaamisissa ryhmän puhuessa mm. 
uudistuneesta suhteestaan ohjaajiin. Tämä luo pohjan näennäisen kasvun myy-
tille, josta ryhmä pitää tiukasti kiinni. 
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Välttämisoppimisen mekanismit eivät sulje pois Bionin (1979) skismaattis-
ta ajattelua, vaan ennemminkin niitä voi verrata perusolettamustasoon. Välttä-
misoppiminen synnytti ryhmän toimintakulttuuriin suojamekanismeja, jotka 
rajoittivat osaltaan ryhmän työn tekemistä. Tämä luo ryhmän toiminnalle risti-
riitaisen tilanteen: ryhmällä oli paine edetä työssään, mutta samalla myös tarve 
suojautua ristiriidoilta, joita vaaditaan työn etenemiseen. Tutkimusaineiston 
valossa ryhmän ensisijaiseksi motiiviksi muodostui oppimisen sijaan suojau-
tuminen, josta syntyi pohja selittämään ryhmän toimintaa opiskeluvuoden ku-
luessa. Mäki & Ristiniemi (2007) ovat tehneet samankaltaisia havaintoja tutkies-
saan aiempaa integraatioryhmää. Heidänkin analyysissään ryhmä reagoi vält-
tämisoppimisen mekanismilla vastaan tulleeseen merkkitapahtumaan. 

6.3 Syyllisyyden pakoilu ja välttelyn taktiikat 

Aiempien tutkimusten (ks. esim. Nikkola 2011, 198-202; Löppönen 2011, 36–39; 
Mäensivu 2007, 52–55, 59–63; Mäki & Ristiniemi 2007, 75–83; Nupponen 2009, 
44–49) sekä tämän tutkimuksen aineiston perusteella voidaan todeta, että epä-
miellyttävät tuntemukset nousevat ryhmässä usein oppimisen esteeksi. Erityi-
sesti syyllisyys on tunne, jota ryhmässä on vaikea kohdata eikä sitä osata yh-
dessä käsitellä. Tunteen välttelemiseksi tutkittava ryhmä on kehittänyt erilaisia 
defensiivisiä välttelyn taktiikoita, joiden avulla myös näennäisen kasvun myyt-
tiä pidetään yllä. Tutkimusaineistossa välttelyn taktiikat ovat monipuolisesti 
nähtävissä. Tulkitsen, että näennäisen kasvun myytti on johtanut syyllisyyden 
peittelyyn ja erilaisten välttelytaktiikoiden ilmenemiseen. Syksyllä 2010 tehty 
päätös kohti rentoa ja ristiriidatonta työskentelyä luo ryhmälle yhteisen pohjan 
välttelyn taktiikoille (ks. luku 5.1). Ryhmä siis tekee yhteisen päätöksen vältellä 
tulevana lukuvuotena ristiriitoja, joka luo pohjan epämiellyttävien tunteiden 
välttelylle. Ryhmä luo myös odotuksen kasvusta ”seuraavalle tasolle”, jolloin 
syyllisyyttä kehittymättömyydestä ja työn tekemättömyydestä pyritään peitte-
lemään.  

 
Aineistossa välttelyn taktiikoita ilmeni neljä:  

1. Ryhmää ei saa kritisoida. 

2. Ryhmän työskentely nähdään vain myönteisessä valossa. 

3. Ryhmää ja sen työskentelyä puolustetaan johtajan johdolla. 

4. Ahdistus ja syyllisyys kohdistetaan ryhmän ulkopuolelle ohjaajiin. 

 Nikkolan (2011, 199) väitöskirjassaan esittämä kuvio (ks. kuvio 3) tuntei-
den synnystä suojautumistapojen korjaavan käsittelyn kautta työhön kuvaa 
välttelevän ja ristiriitaisen polun johtamista perustehtävän suuntaiseen työsken-
telyyn. Oman tutkimukseni ryhmä jäi välttelevän taktiikan polulle, jolloin se 
päätyi toistamaan yllä lueteltuja välttelyn mekanismeja sekä pitämään yllä nä-
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ennäisen kasvun myyttiä. Tällä tavoin ryhmä jarruttaa työhön ryhtymistä ja 
lopulta välttelyn taktiikat johtavat laiskuuden ja saamattomuuden tunteisiin 
sekä vastuun pakoiluun. Syyllisyyden suojautuvat käsittelytavat vertautuvat 
Bionin (1979) perususkomusryhmien kuvauksiin. (Nikkola 2011, 185, 199-200.) 

Jotta tutkittava ryhmä olisi voinut edetä välttelevän suojautumistavan po-
lulta kohti työn tekoa, sen olisi täytynyt ensin tiedostaa omia suojautumisme-
kanismejaan sekä välttelyn taktiikoita. Näiden ymmärtämisen ja korjaavan 
työskentelyn kautta on mahdollista päästä kiinni ryhmän perustehtävään. 
Oman tiedostamattoman toiminnan ymmärtäminen tapahtuu suhteessa toisiin 
ihmisiin, mistä syystä ryhmän rooli on tärkeä (Nikkola 2011, 202). Ohjauksella 
on tässä keskeinen merkitys. Tutkittavan ryhmän kohdalla ohjauksen esteeksi 
muodostui kuitenkin ryhmän toiminnan piilottelu: kaikki ryhmän työskente-
lyyn liittyvä salattiin ohjaajilta. Tällaisessa tilanteessa kouluttajien on mahdo-
tonta ohjata ryhmää omien suojautumiskeinojensa tiedostamiseen, mikä osal-
taan selittää tutkittavan ryhmän jämähtämistä välttelevälle polulle. Ryhmän 
toiminnan piilotteluun liittyviä ongelmia avaan lisää pohdinnassa (ks. luku 8.5). 

 

 
KUVIO 3 Tunteiden synnystä suojautumistapojen korjaavan käsittelyn kautta työhön 
(Nikkola 2011, 199). 

Defensseihin voimakkaasti turvautuva organisaatio ajautuu lopulta väis-
tämättä umpikujaan. Vaikeaa asiaa ei ole mahdollista ratkaista, jos siitä ei voida 
edes keskustella. Lopulta jopa itse vaikeasta asiasta vaikeneminen voi päätyä 
kiellettyjen puheenaiheiden joukkoon. (Kuittinen 2001, 49.) Näin näyttäisi käy-
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neen tutkittavan ryhmän kohdalla, joka ei pysty ratkaisemaan defensiivisesti 
pyörivää kehää eikä tuomaan defensiivisiä rutiineitaan tietoisuuteen keskuste-
lemalla niistä avoimesti. Ennemminkin aiheen välttely synnyttää lisää defensii-
vistä toimintaa, jotta ryhmän minää uhkaavaa vallitsevaa todellisuutta ei tarvit-
se kohdata. Tutkittavassa ryhmässä tämä oli työn tekemättömyyden kohtaami-
nen sekä käsitteleminen. Seuraavassa luvussa tarkastelen määrittelemiäni vält-
telyn taktiikoita luovimisen sekä estävien kehien näkökulmasta. 

6.4 Taitava luoviminen ja estävät kehät 

Argyris (1990) on määritellyt organisaation defensiivisiä toimintamalleja, joista 
yksi on luoviminen (fancy footwork). Tällä hän tarkoittaa kaikkien mahdollis-
ten keinojen ja defensiivisten rutiinien käyttämistä välimatkan säilyttämiseksi ja 
itsensä etäännyttämiseksi ongelmista. Tämä on tiedostamatonta toimintaa, sillä 
luoviminen onnistuu vain silloin, kun ihminen ei itse huomaa syyllistyvänsä 
tällaiseen käyttäytymiseen. Jos asiasta yritetään avoimesti puhua, yksilöt kieltä-
vät vetäytymisensä ja syyttävät lopulta muita virheistään. Kuitenkin todellinen 
syy ryhmän tehottomuuteen on ainoastaan ryhmän omassa käyttäytymisessä, 
jota se ei itse huomaa tai myönnä. (Argyris 1990, 46-47.) 

Luoviminen voidaan nähdä selittämässä tutkittavan ryhmän välttelyn tak-
tiikoita, jotka ilmenevät ryhmän toiminnassa. Näiden defensiivisten rutiinien 
avulla ryhmä etäännyttää itsensä työnteosta sekä syyllisyyden tunteista. Erityi-
sesti taisteluasetelma ohjaajia vastaan voidaan pitää luovimisen synnyttämänä 
vastustusreaktiona. Ohjaajat yrittävät tuoda ryhmän tietoisuuteen sen toimin-
nan haitallisia puolia, mutta ryhmä kieltää nämä ja päätyy syyttämään ohjaajia 
omista virheistään. Esimerkkinä tästä ryhmän sähköposti ohjaajille (ks. luku 
5.4). Siinä opiskelijat ilmaisevat olevansa tyytymättömiä saamaansa kriittiseen 
palautteeseen, sillä he eivät olleet saaneet mielestään tarpeeksi ohjausta tehtä-
vän tekemiseen. Mielenkiintoista on, ettei tätä tyytymättömyyttä tuoda ohjaajil-
le ilmi tehtävän teon aikana, vaan vasta jälkikäteen. Tästä voidaan päätellä, että 
ryhmä on tiedostamattomasti pyrkinyt luovimaan niin, että he eivät joudu koh-
tamaan ohjaajia ja heidän palautettaan tehtävää tehdessään, jotta turvallinen 
etäisyys ongelmiin on voitu säilyttää. Tätä kautta ryhmä on saanut myös mah-
dollisuuden siirtää syyllisyyden tehtävän epäonnistumisesta ohjaajiin, jolloin se 
on jälleen vetäytynyt vastuun ottamisesta. 

Estävillä kehillä Argyris (1990a) puolestaan tarkoittaa sellaista toimintaa, 
joka vahvistaa ja säilyttää entisestään organisaation defensiivistä toimintaa. 
Ongelmien ratkaisematta jättäminen tai niistä vaikeneminen synnyttää helposti 
uusia ongelmia, kun asioista ei voida keskustella avoimesti. Tällöin syntyy rat-
kaisua estäviä prosesseja, eli estäviä kehiä. Ryhmän itselleen antama palaute 
saattaa olla positiivista, mutta se ei vastaa todellisuutta tai ole virhettä korjaa-
vaa. Primaari estävä kehä estää asian rakentavan käsittelyn, sillä yhdessä arvi-
oidun pätevän tiedon sijaan omat tulkinnat tehdään jatkossa oletusten ja mieli-
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kuvien varassa. Näin siirrytään käyttämään defensiivistä päättelyä, jonka vir-
heitä ei voida korjata. (Argyris 1990a, 345-346.) 

Estävän kehän elementtejä on nähtävissä ryhmän suunnitelmallisuuden 
harhassa sekä näennäisessä kasvussa (ks. luku 5.2). Ryhmän toimiessa estävän 
kehän viitekehyksessä se ei pystynyt enää arvioimaan toimintaansa totuuden-
mukaisesti, vaan päätyi antamaan itselleen positiivista palautetta tekemästään 
työstä. Opiskelijat kirjoittivat kokeneensa työskentelyn hyvin organisoiduksi ja 
toimivaksi, mikä ei vastannut lainkaan tekemiäni havaintoja ryhmän toiminnas-
ta. Tällä tavoin todellisia ongelmia, kuten myöhästelyä, työskentelyn epäjoh-
donmukaisuutta ja asioiden pintapuolista käsittelyä ei voitu korjata, sillä ryhmä 
ei suostunut niitä näkemään. Todellisuus on jätetty mielikuvien ja toiveiden 
varaan. Tämä toimintamalli on puolestaan synnyttänyt lisää estäviä kehiä, joi-
den pyrkimyksenä on ollut edellä mainitun suunnitelmallisuuden harhan ja 
näennäisen kasvun ylläpitäminen, säilyttäminen ja vahvistaminen. 

Luvussa 6.3 esittelemäni ryhmän välttelyn taktiikat voidaan siis nähdä 
myös estävää kehää vahvistavana defensiivisenä toimintana. Suunnitelmalli-
suuden harha ja näennäinen kasvu johtivat siihen, että ryhmää ei saanut enää 
kritisoida. Tällä tavoin kaikki pidettiin yksimielisenä siitä, että toiminta on kehi-
tykseen suuntaavaa. Läpi syksyn ryhmän toiminta nähtiin myönteisenä, vaikka 
siihen oltaisiin oltu tyytymättömiä (ks. luku 5.3). Tähän kehittyi erilaisia defen-
siivisiä rooleja, kuten Miian toimiminen keskustelun harhauttajana niin, ettei 
vuorovaikutus päässyt syventymään ja synnyttämään ristiriitoja. Johtajan rooli 
muodostui myös ryhmää suojelevaksi ja sitä puolustavaksi defenssiksi. Johtajan 
roolissa Paulan tehtävänä oli puolustaa ryhmää ja pitää täten yllä näennäisen 
kasvun myyttiä. Kaiken tämän defensiivisen pakoilun seurauksena ryhmän 
tiedostamaton syyllisyys oli kohdistettava ryhmän ulkopuolelle. Otolliseksi 
kohteeksi muodostui ryhmän kouluttajat, joiden pyrkimykset edistää ja kehittää 
ryhmän toimintaa loivat liian suuren uhan ryhmän estäville kehille. Primaari 
estävä kehä oli estänyt ryhmää käsittelemästä asioita rakentavasti, sillä heidän 
tulkintansa omasta työskentelystään pohjautui näennäisen kasvun oletukseen. 
Tällaisia defensiivisen päättelyn virheitä ei voida korjata edes kouluttajien ta-
holta. 
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7 OPISKELIJAKULTTUURIN MUUTOS NÄENNÄI-
SEN KASVUN SELITTÄJÄNÄ 

7.1 Ajatusmaailman ristiriita OKL:n vallitsevaan kulttuuriin 

Bion lähtee teoriassaan liikkeelle siitä ajatuksesta, että ihminen on luontaisesti 
utelias ja hänen on tarve tietää totuus – mitä se sitten onkin. Miksi kuitenkin 
tiedostamatonta vältellään ja ryhmä toimii usein defensiivisesti? Bion vastaa 
tähän ristiriitaan ajatuksella, että ihminen on jatkuvan katastrofin ja toivon vä-
limaastossa. Kehitys kulkee pitkien tyydytystä tuottavien kokemusten etsinnän 
ja frustraatiota tuottavan aineksen kieltämisen välimaastossa. Ryhmässä toimi-
minen tuottaa aina ahdistusta, jonka Bion on havainnut olevan luonteeltaan 
psykoottista. (Keski-Luopa 2006, 214-218, 228.) 

Integraatiokoulutuksessa pyritään pääsemään kiinni ryhmän tiedostamat-
tomaan. Elämismaailman ongelmia käsittelemällä pyritään siis tekemään tilaa 
itse ryhmän työskentelylle. Oman tutkimusaineistoni mukaan ryhmä ei kuiten-
kaan ole valpas ja utelias tai jaksa ryhtyä syvällisiin ajatusprosesseihin. Ryhmä 
näyttää suorittavan, vaikka ajatuksena on, ettei tehtävä ole koskaan valmis. 
Opettajaopiskelijat näkevät suorittamisen olennaisena osana opintojaan. Tällä 
tarkoitetaan ”rutiininomaista puurtamista, jolla opinnot saa läpi ilman suurem-
pia ponnisteluja. Suorittaminen on siis tekemistä ilman ajattelua, haastamatta 
itseään ja tekemällä vain sen, mikä on välttämätöntä.” (Puustinen 2012, 46-47.) 
Onkin ymmärrettävää, että Bionin ajatusten hyväksyminen on vaikeaa meidän 
opiskelukulttuurissamme, jossa on kova tarve saada aikaan tuloksia. Koulutus 
luo paineen edetä nopeasti ja selviytyä hyvin. Ajan puutteen vuoksi opintojen 
sekä opiskelijan ylikuormittuminen ei ole myöskään vierasta. Ylikuormittumi-
sen seurauksena opiskelu jää pintapuoliseksi, sillä opettajankoulutuksessa 
opiskeltava tieto ja opiskelun myötä tulevat kokemukset vaativat aikaa ajatte-
lemiselle. (Rautiainen 2006, 189.) Integraatiokoulutuksessa tästä ajatusmaail-
masta pyritään irrottautumaan, mikä on selkeästi haastavaa. Ryhmä näyttäisi 
vastustavan ohjaajien tarjoamaa ajatusmaailmaa. Bionilaisittain ryhmä on ko-
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kenut katastrofin läheisyyden, sillä tarjottu ajatus on liian suuressa ristiriidassa 
muun koulutuksen mahdollistaman suorituskeskeisen ajatusmaailman kanssa.  

Kun ryhmä toimii vallitsevan suorituskeskeisyyden suunnassa, on sillä 
suuri tarve saada työnsä valmiiksi. Aineiston pohjalta nouseva teema näennäi-
sestä kasvusta voidaan nähdä yhtenä ryhmän suorituskeskeisyyden muodoista: 
myös ryhmä itsessään on saatava valmiiksi. Ryhmän suorituskeskeisyys pätee 
täten myös ryhmään, jossa työskentelyä integraatiokoulutus pyrkii kehittämään. 
Kokemukseni mukaan integraatiokoulutuksessa on läsnä kehittämisen ja uu-
denluomisen ilmapiiri. Jos tähän yhdistetään kiire sekä paine saada nopeasti 
valmista, tuo ilmapiiri muuttaa huomaamattomasti muotoaan niin, ettei fokus 
enää ole aitoon kehittymiseen suuntaavaa. Tämän tutkimuksen ryhmässä tätä 
muutosta ei ole pystytty tiedostamaan tai käsittelemään rakentavasti, mikä on 
johtanut näennäisen kasvun ylläpitämiseen välttelyn taktiikoiden keinoin. 

Ristiriitaisissa ja haastavissa tilanteissa opettajankoulutuslaitoksen opiske-
luryhmät reagoivat usein vetäytyvästi. Tämä vaikuttaisi ristiriitaisuutta ja kon-
fliktien käsittelyä tavanomaisemmalta suojautumisstrategialta koulutuksen 
kulttuurissa. (Nikkola 2011, 199.) Myös tutkittavassa ryhmässä on nähtävissä 
vetäytyvä strategia, jolloin ryhmä ei kykene ottamaan vastaan uutta koulu-
tusajatusta. Se pidättäytyy laajemman opiskelijakulttuurin mallissa, joka on 
kaikille tuttu ja turvallinen. Tätä pidättäytymistä selittää näkemys ahdistuksen 
syntymisestä yksilön tullessa uuteen organisaatioon tai kouluun, eli statussään-
nöiltään tuntemattoman kulttuurin jäseneksi. Uudessa tilanteessa vallitsee voi-
makas jännityksen ja epävarmuuden tunne, jota pyritään jakamaan vertaisten 
kanssa. Ryhmän jäsenet pyrkivät vakiinnuttamaan tilanteen tekemällä sen ru-
tiininomaiseksi. Tällöin kehitetään käyttäytymissääntöjä joihin jäsenet sidotaan 
yhteisymmärryksen kautta sekä ongelmaratkaisu- ja välttämisoppimismeka-
nismien kautta. (Schein 1987, 191-192; Britzman 1991, 46-47.) Voidaan nähdä, 
että tutkittava ryhmä on pyrkinyt myös vakiinnuttamaan uuden ja jännittävän 
tilanteen tukeutumalla yleisiin ja vallitseviin opiskelukulttuurin säännöksiin. 
Integraatiokoulutuksen tarjoama ajatusmaailma ja toimintamallit poikkeavat 
vallitsevasta, ja se aiheuttaa pelkoa palaamisesta takaisin epämiellyttäviin jänni-
tyksen ja ahdistuksen tunteisiin. Sosiaalisen konsensuksen tavoittelu voi muut-
tua oppimisen esteeksi etenkin tilanteessa, jossa aidosti pyritään oppimaan jo-
tain uutta (Nikkola 2007, 66). 

Millainen tämä yleinen opiskelumaailma sitten on, jonka ajatusmaailmasta 
ryhmä pitää tiukasti kiinni? Nikkola (2011) lainaa Tuula Laineen (2004) tekemiä 
havaintoja, joiden mukaan opettajaopiskelijat ovat ennemmin ”didaktisia 
osaajia” kuin ”pedagogisia ymmärtäjiä”. Tällöin koulutus ei juurikaan vaikuta 
opiskelijoiden asenteisiin, vaan ennemminkin heidän toimintaansa. (Nikkola 
2011, 41.) Kallas, Nikkola ja Räihä (2006) tulkitsevat tätä siten, että opettaminen 
nähdään sarjatyöammattina, jossa ”tuloksellisuus mitataan suoritusten 
oikeellisuudella ja tuloksen ennustettavuudella”. Tällöin vastavuoroisuuden ja 
asioiden syvällisen ymmärtämisen sijaan opetus perustuu hallintaan sekä 
mekaaniseen osaamiseen. (Kallas ym. 2006, 153.) Opettajaopiskelijoilla on 
lisäksi syvään omaksuttu käsitys siitä, millaista opetuksen ja koulunkäynnin 
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tulee olla. He ovat myös itse pärjänneet hyvin juuri tämänkaltaisessa koulussa. 
Tällöin tulevat opettajat pitävät tiukasti kiinni omista käsityksistään, 
koulutuksesta huolimatta. (Suutarinen 2007, 44-45.) Uuden ajattelutavan ja 
ihmettelevän asenteen omaksuminen vaatii rohkeutta sekä taitoa koulutuksen 
puolelta. Tarvitaan opetuksen todellisuuteen perustuvaa väliintuloa, mutta 
tästäkin huolimatta perinteitä toistava käytännönläheisyys on edelleen 
koulutuksen keskiössä (Puustinen 2012, 41-42). 

Tutkimusaineiston valossa on ilmeistä, ettei opiskelijaryhmä ole ollut 
valmis irrottautumaan opettajankoulutuksen yleisestä ajatusmaailmasta, mikä 
poikkeaakin suuresti integraatiokoulutuksen tarjoamasta mallista. Jos 
opettajankoulutus nähdään toiminnan tasolla aktivoivaksi, mutta ajattelun 
tasolla passivoivaksi, jää integraatiokoulutuksen tehtäväksi ajatusmaailman 
kääntäminen ylösalaisin, mikä luo opiskelijoiden koulutuskulttuuriin suuren 
ristiriidan (Nikkola 2011, 15-16). Integraatiokoulutuksessa yksi keskeisistä 
ajatuksista on ristiriitojen käsittely sekä aito ja syvällinen vuorovaikutus. 
Opettajankoulutuksen kulttuuri näyttäisi kuitenkin välttelevän näitä teemoja, 
mihin myös opiskelijaryhmä on päätynyt. 

Koulutusta ei perinteisesti suunnitella aitojen ja syvällisten ongelmien rat-
kaisemisen, vaan ennemminkin toiveiden tasolla. Esimerkiksi positiivisuuden 
myytti liitetään usein koulutuksen uudistuksiin. Se voidaan kuitenkin nähdä 
tiedostamattomaksi yritykseksi ohittaa kiusalliset ja epämiellyttävät tunteet, 
joita pidetään oppimisen esteinä, vaikka ne todellisuudessa ovat oppimisen 
välttämätön ehto. Opiskeluryhmässä yleinen tällainen tunne on esimerkiksi 
syyllisyys. (Kallas ym. 2006, 153.) Tutkittavassa ryhmässä juuri syyllisyyden 
tunnetta on pyritty välttämään viimeiseen asti, mikä lopulta muodostui defen-
siivisen käyttäytymisen kehäksi, jossa oppimiseen ei päästy kiinni. Samankal-
tainen tilanne voidaan nähdä laajemmassa mittakaavassa opettajankoulutuslai-
toksella, jossa koulutuskulttuuria leimaa heikosti tiedostettuna tavoite koulutet-
tavan muuttumisesta, eikä kouluttajan ja koulutettavan kehittymisestä yhdessä 
(Nikkola 2011, 51). 
 Opettajankoulutuslaitoksen toiminnalle ja käytänteille on ominaista myös 
näyttämisen kulttuuri. Tällöin olennaista on osaamisen esille tuominen sekä 
osaamattomuuden peittäminen. Näyttämisen kulttuuri johtaa helposti väsymi-
seen, sillä suojautuminen vie paljon energiaa itse oppimiselta. Myös jatkuva 
sopeutuminen sekä myötäily vievät huomion pois tutkimiselta. Sopeutumista 
käytetään jopa manipuloivasti, esimerkiksi miellyttämällä opettajaa. Sopeutu-
minen perustuu regressioon. Mitä herkemmin opiskelija pyrkii sopeutumaan 
olosuhteiden vaatimalla tavalla, sitä heikompi on hänen kykynsä oppia uutta. 
(Kallas ym. 2006, 154.) Integraatioryhmässä tämänkaltaista sopeutumista sekä 
näyttämisen kulttuuria on nähtävissä aineiston pohjalta. Näyttämisen kulttuuri 
kohdistuu ryhmän ohjaajiin, joille halutaan näyttää parasta osaamista, ja joilta 
odotetaan positiivista palautetta sekä jonkinlaista hoivaa, kuten empaattista 
tukea ja kannustusta. Sopeutumista puolestaan on nähtävissä pelkän opiskelija-
ryhmän sisällä. Ryhmä käyttää sopeutumista manipuloivasti ohjaajia kohtaan, 
mutta myös keskinäisessä kommunikaatiossa. Ryhmässä ei painoteta uuden 
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oppimista tai tutkivaa oteta, mutta sen sijaan ryhmä on sopeutunut vallitsevaan 
opiskelukulttuuriin ja odottaa kaikilta jäseniltään tämän vaatimuksen mukaista 
käyttäytymistä. Vuorovaikutuksen kaavio (luku 5.3) osoittaa ryhmän kyvyn 
vaatia sopeutumista näyttämisen kulttuuriin sekä vaikeiden tunteiden, kuten 
syyllisyyden, välttelyyn. 
 Päädyn väistämättä pohtimaan sitä, miten integraatiokoulutuksessa opis-
kelijaryhmä voidaan saada tarttumaan tutkivaan oppimiseen, ristiriitojen koh-
taamiseen sekä bionilaiseen ajattelutapaan, kun opiskelukulttuuria tyypillisesti 
luonnehtii edellä kuvattu koulutusmaailma. Ongelma voidaan nähdä jo pääsy-
kokeissa. Nikkolan (2011) mukaan opettajankoulutukseen hakeutuu koulussa 
menestyneitä oppilaita, jotka kuitenkaan eivät näytä haluavan opiskella tai edes 
oppia uutta. Hän tulkitsee, että opettajaksi hakeutuu edelliseen koulujärjestel-
mään hyvin sopeutuneita, mutta siihen väsyneitä nuoria. Tästä näkökulmasta 
on ymmärrettävää, että integraatioryhmän opiskelijat sopeutuvat niin nopeasti 
opettajankoulutuslaitoksen vallitsevaan ajatusmaailmaan ja integraatiokoulu-
tuksen ajatukset tuntuvat vierailta. Opettajankoulutuksen piilevät toimintamal-
lit ovat opiskelijoille jo ennestään tuttuja peruskoulun koulumaailmasta. Tämä 
huomio ja ristiriita olisi tärkeää tehdä opiskelijoille näkyväksi, jotta näistä tee-
moista voitaisiin keskustella yhdessä rakentavasti. Koulutuskulttuurien ristirii-
dan ollessa tiedostettu, opiskelijat pystyvät ehkä paremmin ymmärtämään sen 
herättämiä reaktioita, jolloin ne eivät muodostu piiloisiksi välttelyn kohteiksi, 
vaan niitä käsitellään yhdessä ryhmänä. 
 Perustavanlaista muutosta vaadittaisiin koko opettajankoulutuslaitoksen 
pääperiaatteisiin. Tähän mennessä muutosyritykset ovat rajoittuneet opetus-
suunnitelmien muutoksiin. Nämä eivät ole kuitenkaan kohdistuneet todelliseen 
ongelmaan: ”opettajankoulutus ei edelleenkään rakennu sen varaan, että opis-
kelijan ymmärrys itse oppimisesta sekä kouluinstituution ja yhteiskunnan prob-
lematiikasta lisääntyisi.” (Kallas ym. 2006, 256.) Muutokset näyttävät olevan 
lähinnä terminologisia, jolloin suunnittelu on toiveiden tasolla, eikä tähtää to-
dellisten ongelmien ratkaisuun. Pelkästään nimeä vaihtamalla ei voida muuttaa 
vallitsevaa todellisuutta. (Nikkola 2011, 51.) Opiskelijat itse kokevat, että opetta-
jankoulutuksella heidän osaamistaan ja aikaansa revitään ja hajaannutetaan lii-
an moneen eri suuntaan. Koulutukselta toivotaan laajempia kokonaisuuksia, 
jotta opinnot eivät jäisi niin pirstaleisiksi. Turhautuneisuutta synnyttää se, että 
samalla opiskelijat kokevat opettajankoulutuslaitoksen itseään toisintavana 
mallina, joka tulee omaksua eikä sitä pystytä muuttamaan. (Puustinen 2012, 49; 
Svala & Ylinen 2010, 46.) 
 Integraatiokoulutus on ratkaisuyritys koulutusmaailman vallitseviin on-
gelmiin. Se on väline, jolla pyritään ottamaan autenttiset oppimiskokemukset 
pedagogiikan lähtökohdaksi ulkoannettujen mallien ja tavoitteiden sijaan. In-
tegraatioryhmässä yksilöä autetaan ymmärtämään oman oppimisen ehtoja ja 
edellytyksiä. (Kallas ym. 2006, 157.) Tämä ajatuspohja voisi kehittyä koko opet-
tajankoulutusta ohjaavaksi periaatteeksi, mutta muutosvastarinta on suuri. Tii-
na Nikkolan (2011) kokemuksen mukaan toimintakulttuuria muokkaava ja ky-
seenalaistava opetus ja tutkimus saavat osakseen paljon epäilyä. 
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 Muutoksen aikaansaaminen suuressa organisaatiossa on ilmeisen vaikeaa, 
mutta tutkimusaineiston valossa näin näyttäisi olevan myös opettajankoulutuk-
seen saapuvien opiskelijoiden kohdalla. Opiskelijoille koulutuksen ajatusmaa-
ilman vetäytyminen, suorituskeskeisyys, näyttämisen kulttuuri sekä sopeutu-
minen ovat tuttuja aiemmasta koulumaailmasta, he ovat oppineet tämänkaltai-
siin koulutuksen mahdollistamiin defensseihin. Integraatiokoulutus kohtaa 
haasteen jo heti opiskeluryhmän syntyessä, sillä opiskelijoille tutut ja usein tie-
dostamattomat toimintamallit ovat syvään juurtuneita ja koko muu ympäröivä 
koulutusmaailma kannustaa niiden ylläpitämiseen. Nämä tekijät olisi tärkeää 
tiedostaa, jotta ne eivät jää vaikuttamaan ryhmän toimintaan tiedostamattomien 
välttelyn taktiikoiden toistuvana kehänä. Tämä on nähtävissä tutkittavassa 
ryhmässä. 

7.2 Syyllisyys siltana kehitykseen 

Tutkimustulokset paljastavat, että ryhmän defensiivinen ja välttelevä toiminta 
on syntynyt syyllisyyden peittelyn tuloksena. Nikkolan (2011) mukaan 
syyllisyyden tunteet ovat aina kytköksissä vastuuseen ja siihen miten me sen 
ymmärrämme. On luonnollista tuntea vastuunoton kehittymiseen liittyvää 
syyllisyyttä, sillä se johtuu tulevan ammatin luonteen vähittäisestä 
aukenemisesta opiskelijalle. Syyllisyyden tunteet ovat osa ammatillista 
kehittymistä kohti vastuullista opettajan professiota. (Nikkola emt., 186–187.) 
Tutkittavassa ryhmässä syyllisyyden välttely ja peittely on muodostunut 
kehittymisen esteeksi, sillä niiden ei ole annettu ilmetä luonnollisena osana 
opettajaksi kasvua. Sen sijaan syyllisyys näyttäisi olevan ryhmässä pelottava ja 
vaikeasti kohdattava tunne, jonka käsittelyn sijaan sen peittämiseen on 
kehitetty moninaisia tiedostamattomia keinoja. Tässä tutkimuksessa 
syyllisyydellä tarkoitetaan opiskelijaryhmän toiminnan aiheuttamia tai työn 
tekemättömyydestä johtuvia ahdistavia tunteita, jotka heräävät oman 
toiminnan tiedostamisesta sekä kohtaamisesta. 
 Nikkola (emt.) toteaa Hyyppää (2006), Keski-Luopaa (2008) ja Totroa (2008) 
mukaillen, että opettajaksi opiskelevien olisi tärkeää kokea ja tunnistaa 
kehitystä mahdollistavaa syyllisyyttä osana opintojaan. Syyllisyydellä on siis 
merkittävä asema identiteetin kehityksen näkökulmasta ja sen voidaan katsoa 
olevan siltana kehitykseen. (Nikkola emt., 187.) Oman kokemukseni mukaan 
opettajankoulutuslaitoksen opiskelijana en näe syyllisyyden näyttelevän 
kovinkaan suurta osaa opiskelijoiden kehittymisen kulussa. Opiskelukulttuurin 
mukaan kaikilla tulee olla hauskaa, kivaa ja vaivatonta, eikä aitoihin ongelmiin 
puututa (Räihä 2003, 100; Puustinen 2012, 87). Vaikeiden tilanteiden ja 
ahdistavien tunteiden kohdalla koulutus on tarjonnut ennemminkin niiden 
peittelyä lohdutuksen ja välttelyn kautta. Syyllisyyden tunteet voidaan nähdä 
koulutuksen tabuna. Ehkäpä tiukassa pysyvät käsitykset opettajuudesta 
kutsumusammattina estävät syyllisyyden tunteiden kokemista 
opettajaopiskelijoissa. Tästä näkökulmasta koulutuksen herättämät vaikeat ja 
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epämiellyttävät tunteet voivat olla ahdistavia opiskelijoille, jotka ovat olettaneet 
olleensa jo ikään kuin valmiita tulevaan ammattiinsa. Syyllisyyden tunne voi 
olla liian vaikea ja vahva tällöin käsiteltäväksi. (Nikkola emt., 187.) 
 Tutkittavassa ryhmässä syyllisyyden kokemus osoittautui myös liian 
ahdistavaksi eikä sen annettu nostaa päätään. Tämä ei ole yllättävää, jos 
opiskelijoilla ei ole aiempaa kokemusta näin vaikeiden tunteiden käsittelystä 
eikä koulumaailma siihen rohkaise. Integraatiokoulutus ja opettajankoulutus 
yleensä kohtaavat tässä suuren haasteen. On löydettävä keinoja sekä tilaa 
syyllisyyden tunteiden kohtaamiselle. Integraatiokoulutuksessa tämä tarjotaan 
ryhmäistuntojen muodossa, mutta tämän merkitys katoaa jos opiskelijat eivät 
ole halukkaita tai kykeneviä sitä käyttämään. 

Syyllisyys ei ole lainkaan helppo tunne kohdata ja siihen kytkeytyy paljon 
ahdistavia kokemuksia. Myöskään länsimaisen yhteiskunnan suhtautuminen 
syyllisyyteen ongelmallisena, masentavana ja ahdistavana taakkana, on 
osaltaan hankaloittanut sen näkemistä tärkeänä osana opettajaksi kehittymistä. 
Vaarana onkin, että jos syyllisyys yksinkertaisesti kielletään, samalla hukataan 
kypsyminen, kehittymisen sekä paremmaksi tekemisen mahdollisuus. 
Syyllisyyden kokemisen arvokkuus nojaakin korjaamiseen, sovittamiseen, 
hyvittämiseen, paremmaksi tekemiseen sekä muutokseen. (Nikkola emt., 187; 
Tamminen 2004, 99–100.) Tutkittavassa ryhmässä syyllisyyden taustalla 
näyttäisi olleen tekemätön työ sekä ryhmän kykenemättömyys toimia 
perustehtävänsä suunnassa. Näiden asioiden kohtaaminen on muodostunut 
liian vaikeaksi, jolloin niitä on pyritty välttelemään erilaisten tiedostamattomien 
taktiikoiden avulla. Jotta ryhmä pystyisi päästämään noista estävistä kehistä irti 
ja kohtaamaan syyllisyytensä, sen tulisi ensin tiedostaa ja ymmärtää ryhmän 
sisäistä erilaisuutta sekä sen aiheuttamia konflikteja. Kun näitä on kuitenkin 
päädytty välttelemään, ei myöskään syyllisyyttä työn etenemättömyydestä ole 
haluttu nähdä. Tämä syy-seurausten täyttämä kehämäinen malli on lopulta 
muodostunut kehittymisen ja ryhmän perustehtävän suuntaisen työskentelyn 
esteeksi. Aineisto osoittaakin hyvin sen, miten tärkeää syyllisyyden tunteiden 
tiedostaminen ja käsitteleminen olisi toimivan ryhmän edellytyksenä. 
 Tutkittavassa ryhmässä näyttäisi olleen tutumpaa vältellä syyllisyyden 
tunteita ja toimia välttelyn taktiikoiden sekä estävien kehien suunnassa. Selvästi 
vaikeiden tunteiden kohtaaminen ja käsitteleminen on ollut opiskelijoille 
vierasta. En myöskään itse ole opettajankoulutuksen taholta kohdannut 
tilannetta, jossa kannustettaisiin tai johdatettaisiin tällaisten tunteiden 
käsittelyyn, kun taas integraatiokoulutuksessa se oli kiinteä osa opintojen 
etenemistä. Onkin syytä kysyä, miksi opettajankoulutus ei sisällytä 
tavoitteisiinsa epämieluisien tunteiden kohtaamista sekä niiden käsittelemistä 
osana opettajuuteen kehittymistä. Ennemminkin opiskelijoiden toimintaa 
leimaa tunteiden peittely sekä näyttelemisen taktiikat. Nikkola (2011) toteaa, 
että jos opettaja ei pysty käsittelemään ja kohtaamaan tunteitaan tai 
huomaamaan niiden tiedostamattomia vaikutuksia toimintaansa, on hänen 
ammatillisuus hataralla ja epäammatillisella pohjalla. Huolestuttavaa myös on, 
että suojautuva käytös näyttää helposti muodostuvan kulttuuriksi, joka 
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tiedostamattomana ja käsittelemättömänä lopulta estää työn tekemisen sekä 
opiskelun mahdollisuuden ryhmässä. (Nikkola emt., 187–188.)  

Oman kokemukseni mukaan ainoastaan integraatiokoulutus on pyrkinyt 
vastaamaan koulutuksen defenssiin, jossa syyllisyys ja epämiellyttävät 
ahdistusta tuottavat tunteet pyritään poistamaan opettajankoulutuksen 
todellisuudesta. Integraatiokoulutuksessa tällaisella käsittelylle on varattu 
erikseen oma aika, jolloin työskentelyä estäviä tunteita tuodaan ilmi ja 
käsitellään yhdessä ryhmänä. Tutkittavan ryhmän kannalta tämä pyrkimys ei 
ole kuitenkaan ehtinyt täysin toteutua, sillä ryhmä on ikään kuin jäänyt omien 
defenssiensä ja perusolettamustasonsa vangiksi. Syyllisyyden kohtaamisen ja 
sitä kautta kehittymisen sijaan ryhmä on valinnut välttelevän polun sekä 
näennäisen kasvun ylläpitämisen (ks. luku 6.3). 
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8 POHDINTA 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 

Etnografisen tutkimuksen luonne luo tietyt rakenteet myös tutkimuksen 
luotettavuuden pohtimiselle. Hakalan ja Hynnisen (2007, 215) mukaan 
etnografin kirjoittama tutkimus on aina viimekädessä hänen oma luonnoksensa 
ja tarinansa, josta hän yksin on vastuussa. Ajatuksen lähtökohtana on, että 
tutkimuksen tuottama tieto rakentuu väistämättä erilaisissa sosiaalisissa 
todellisuuksissa paikkaan, aikaan ja yhteisöllisiin diskursiivisiin malleihin 
sitoutuneena. (Hakala & Hynninen 2007, 211-215.) Itse olen Löppösen (2011, 66) 
kanssa samaa mieltä siitä, etteivät tekemäni tulkinnat ole pelkkiä tarinoita, sillä 
tällöin niitä ei voisi argumentoida ja jokainen tulkitsija tekisi tutkittavasta 
ilmiöstä omanlaisensa tulkinnan. Ei kuitenkaan voida sanoa, että jokaisen 
lukijan tulisi tehdä asioista täsmälleen samat tulkinnat, sillä suuri osa 
tutkittavista ilmiöistä on tiedostamattomia (Karjalainen & Siljander 1993, 340-
341.) Emme siis voi tehdä tiukkaa ja muuttumatonta tulkintaa sosiaalisesta 
todellisuudesta. Tästä huolimatta olen mielestäni päässyt tässä tutkimuksessa 
käsiksi merkitysrakenteisiin, jotka eivät ole riippuvaisia tekemistäni 
tulkinnoista. Näkökulmani on vain yksi tapa tarkastella ilmiötä, jota voidaan 
katsoa eri tavoin monelta eri kannalta. (ks. Löppönen 2011, 66.) En siis väitä 
pystyväni takaamaan tutkimukseni objektiivista pätevyyttä, mutta voin 
kuitenkin tarkastella, esittääkö tutkimukseni hyväksyttävän ja johdonmukaisen 
näkemyksen kokemuksen tasosta (ks. esim. Puolimatka 2001, 40). 
 Eskolan ja Suorannan (1998, 17) mukaan tutkijan olisi aina syytä pyrkiä 
tunnistamaan omat lähtökohtansa kuten arvostuksensa ja uskomuksensa 
tutkimuskohdetta kohtaan. Luvussa 3 olen kuvannut mahdollisimman 
tarkkaan tutkimuksen metodologisia valintoja sekä omaa asemaani suhteessa 
tutkittavaan ilmiöön. Tällä tavoin olen pyrkinyt parantamaan tutkimukseni 
luotettavuutta sekä mahdollistamaan lukijalle tarkan kuvauksen tutkimuksen 
lähtökohdista. Minun täytyy kuitenkin hyväksyä ajatus, että tutkimus on omaa 
tulkintaani käsillä olevasta ilmiöstä, jonka joku toinen voi nähdä hyvin 
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erilaisesta näkökulmasta ja hänen tulkintansa voi täten olla yhtä paikkaansa 
pitävä (Metsämuuronen 2006, 210; Puolimatka 2002, 20-22, 80). 
 Tutkimukseni tarkoitus ei ole kertoa tilanteesta yhtä pätevää totuutta, 
mutta se pyrkii silti tieteellisyyteen. Laadullisen tutkimuksen tieteellisyyden 
määritelmä ei ole tapausten lukumäärän tai aineiston koon varassa. Sen sijaan 
se riippuu tarkasta analysoinnista ja tulkintojen kestävyydestä sekä syvyydestä. 
(Eskola & Suoranta 1998, 68.) Tutkimuksessani olen esitellyt mahdollisimman 
tarkasti ja totuudenmukaisesti tutkimusprosessin eri vaiheita. Tällä tavoin 
lukija voi nähdä tekemieni tulkintojen taakse ja arvioimaan analyysin 
luotettavuutta. Aineiston analyysiin olen liittänyt konkreettisia kuvauksia 
opiskelijoiden toiminnasta, joka auttaa lukijaa muodostamaan 
totuudenmukaisen kuvan kuluneesta lukuvuodesta ja tätä kautta 
mahdollisuuden arvioida tekemiäni tulkintoja. 

Aineiston laajuudella on myös merkitystä tutkimuksen luotettavuuden 
kannalta. Havainnointiaineiston laajuus määrittyi luonnostaan ryhmän loppu-
essa keväällä 2011. Opiskelijaryhmä kuitenkin jatkoi toimintaansa pienimuotoi-
semmin kandiryhmän puitteissa, jolloin aineistoa olisi periaatteessa voinut vielä 
laajentaa. Eskolan ja Suorannan (1998, 62) mukaan aineiston koon voi ratkaista 
ajattelemalla sen kyllääntymistä. Aineisto on tällöin riittävä, kun lisäaineisto ei 
tuota tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. Havainnoinnin päättyessä olin 
seurannut opiskelijaryhmää vuoden ja kolmen kuukauden ajan. Päätin aineis-
tonkeruun kun tulin siihen tulokseen, että minulla on tarpeeksi aineistoa selit-
tämään ryhmän toimintaa. Olin kirjannut havainnointiaineistoa reilu viisi A5-
vihkoa ja havainnut, että ryhmän toimintaa määrittelivät tietyt tiedostamatto-
mat defenssit, joihin halusin syventyä. Ilman kattavaa analyysia en kuitenkaan 
voinut olla asiasta varma, mutta tutkimuksen edetessä totesin aineistoni olevan 
riittävä tutkittavan ryhmäilmiön kuvaamiseen. Loppujen lopuksi aineistoa jäi 
ylikin eikä kaikkea ollut tarpeellista hyödyntää tässä tutkimuksessa. Koen ai-
neistoni olleen myös laaja gradun puitteissa ja siitä olisi löytynyt ainesta use-
ammankin ryhmäilmiön selvittämiseen. Tässä tutkimuksessa mahdollisuuteni 
oli pureutua vain tiettyyn rajattuun aihealueeseen. Kysely- tai haastatteluaineis-
toa olisi kuitenkin voinut olla enemmän, jotta tutkimuksen tulkinnan luotetta-
vuus olisi lisääntynyt. 
 Tutkimukseni luotettavuutta olen tavoitellut lisäksi triangulaatiolla, jolla 
tarkoitetaan erilaisten aineistojen, teorioiden sekä menetelmien käyttöä yhdessä 
tutkimuksessa. Triangulaatioita voi toteuttaa myös niin, että samaa kohdetta 
tutkii useampi tutkija. (Eskola & Suoranta 1998, 68-69.) Varsinaista 
tutkijatriangulaatiota en ole käyttänyt, sillä olen tehnyt tutkimukseni yksin. 
Luotettavuutta kuitenkin parantaa se, että tutkimukseni ohjaajat olivat myös 
tutkittavan ryhmän ohjaajia. Sain siis heiltä graduseminaareissa asiantuntevia 
kommentteja tulkinnoistani sekä mahdollisia jatkotulkintoja. On muistettava 
myös ohjaajien subjektiivisuus sekä huomattava, että tutkimusaineistooni 
sisältyi myös tulkintoja ja otteita heidän toiminnastaan. Rantalan (2007, 235) 
mukaan tutkija voikin tahtomattaan esittää tuloksensa myönteisessä valossa, 
koska ei halua loukata tutkittaviaan. Onkin syytä pohtia, halusinko tulkita 
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asioita tietyllä tavoilla miellyttääkseni ohjaajiani. Tunnistan tämän ajatuksen ja 
tarpeen, mutta en kuitenkaan jättänyt mitään työn ulkopuolelle ohjaajien tai 
opiskelijoiden vuoksi. Muistan myös ohjaajieni todenneen eräässä 
graduseminaarissa, että aineistoni on välillä heille raskasta ja vaikeaa luettavaa, 
sillä tekemäni havainnot kietoutuvat väistämättä heidän työhönsä 
integraatioryhmän parissa eivätkä kaikki havainnot olleet tältä kannalta 
myönteisiä. Asia siis tiedostettiin graduryhmässä ja siitä keskusteleminen 
rohkaisi minua tekemään rehellisiä tulkintoja ja havaintoja tutkittavasta 
ilmiöstä. 
 Tutkimuksen luotettavuutta on parantanut aineistotriangulaatio, jolloin 
tulkinta ei yleensä nojaa vain yhteen aineistoon. Keräsin aineiston sekä 
havainnoimalla ryhmää että pyytämällä opiskelijoilta vastauksia kirjallisiin 
kysymyksiin. Tämän lisäksi aineistoa täydensi opiskelijoiden sähköposti sekä 
pari muuta oma-aloitteisesti syntynyttä työtä. Ristiinvalidoimalla, eli tekemieni 
havaintojen esiintymisen varmistamisella eri aineistoilla, sain mahdollisimman 
kokonaisvaltaisen ja laajan kuvan ryhmän toiminnasta (Syrjäläinen 1994, 89). 
Etenkin kyselyiden vastaukset täydensivät ja auttoivat minua pääsemään 
havainnoimalla tekemiini tulkintoihin. Samalla tämä paransi tutkimukseni 
luotettavuutta, sillä sama ilmiö oli nähtävissä useissa eri aineistoissa. 
Aineistotriangulaatiolla voi kuitenkin olla myös haittapuolia, sillä tutkija voi 
pyrkiä aineistojen yhdenmukaisuuden vuoksi väkisin näkemään samoja 
ilmiöitä eri aineistoissa. Tässä tulkintojen luettavuutta on parantanut 
graduryhmän aktiivinen toiminta, jolloin omia tulkintoja eri aineistoista oli 
mahdollisuus testata ryhmässä, joka koostui ohjaajista sekä eri vaiheessa 
tutkimusprosessia olevista opiskelijoista. 
 Tutkimuksen yleistettävyyteen vaikuttaa vahvasti lähtökohta, jonka 
mukaan tutkimukseni on vain yhdenlainen tulkinta todellisuudesta (Mäensivu 
2007, 78). Eskolan & Suorannan (1998, 164) mukaan otettaessa huomioon 
sosiaalisten ilmiöiden perusluonne, päädytään tilanteeseen, jossa 
tutkimustulokset ovat historiallisesti muuttuvia ja paikkaan sidottuja. 
Tutkimukseni käsittelee tiettyä ryhmää, tietyssä paikassa ja tiettynä aikana, 
joten se on tässä suhteessa ainutkertainen. Vaikka tutkimukseni ei siis olisi 
täysin siirrettävissä, siinä on kuitenkin ajatus yleistettävyydestä, erityisesti 
teoreettisessa mielessä (ks. Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 163). 
Yleistettävyyttä ei pidä tehdä suoraan aineiston pohjalta, vaan siitä syntyneistä 
tulkinnoista. Ne ovat jollain tavoin yleistettäviä analyyttisessä ja teoreettisessa 
mielessä (Löppönen 2011, 69). Itse ajattelen, että välttämisen taktiikoita sekä 
perusolettamustasojen toimintaa on olemassa muissakin ryhmissä sekä 
yhteisöissä. Tutkiessani yksilön sisäisiä prosesseja voin olla empimättä sitä 
mieltä, että tällaisia prosesseja on kaikenlaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. 
Tämänkaltaisten ilmiöiden tiedostamaton luonne luo oman haasteensa 
yleistettävyyden testaamiseen sekä arvioimiseen. Loppujen lopuksi 
yleistettävyys syntyy lukijan harkinnan mukaan tutkimusaineiston pohjalta (ks. 
Eskola & Suoranta 1998, 68). 
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 Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää ottaa huomioon havaintojen ja 
tulkintojen puolueettomuus. On siis syytä tunnistaa, tarkasteleeko tutkija 
aineistoa esimerkiksi oman taustansa, sukupuolensa tai arvomaailmansa kautta. 
Tästä syystä tutkijan on tärkeää kertoa omaan taustaan ja tutkimuskohteeseen 
liittyviä yksityiskohtia. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 133.) Tarkkaan kuvaukseen 
omasta positiostani olen pyrkinyt luvussa 3.6. Tässä tutkimuksessa tärkeäksi 
muodostunut tekijä on oma opiskelijahistoriani integraatiokoulutuksessa. 
Kaksivuotinen opiskelu integraatioryhmässä on muovannut merkittävästi omaa 
lähtökohtaani sekä opiskeluun että opettajan työhön yleensä. Koen tuon 
kokemuksen korvaamattomana osana ammatti-identiteettiäni sekä oman 
ajatusmaailmani muokkaantumista. Tämä on yksi merkittävä syy siihen, että 
päädyin tekemään kandidaatin ja gradu –vaiheen tutkielmat 
integraatiokoulutukseen liittyen. Vaarana toki on, että olen saattanut nähdä 
koulutuksen ihanteena, jolloin sen kritisointi on vaikeaa. Luotan kuitenkin 
siihen, että juuri integraatiokoulutuksesta juurtunut tapa tarkkailla ympäristöä 
kriittisesti eikä pitää asioita itsestään selvyytenä, on osaltaan helpottanut 
integraatiokoulutuksen kokonaisvaltaista näkemistä. Myös itse koulutuksen 
opiskelukulttuuri on minulle ennestään tuttu, jolloin monet toimintatavat ovat 
olleet minulle itsestään selviä. Samoin psykodynaaminen lähestymistapa 
ryhmään ei ole ollut minulle täysin vieras tutkimuksen alkaessa. Suuri osa 
tutkimusta lukeneista ja arvioinneista ihmisistä ovat myös 
integraatiokoulutuksen piiristä, mikä on osaltaan voinut kaventaa näkökulmaa, 
jolloin toisenlaisten näkökulmien mahdollisuus on jäänyt pieneksi. Olen 
kuitenkin luetuttanut työtäni muutamilla integraatiokoulutuksesta täysin 
ulkopuolisilla ihmisillä, joiden näkökulmat ja mielipiteet ovat olleet tärkeitä 
tutkimuksen ymmärrettävyyden muotoutumisen kannalta. On silti selvää, että 
parhaiten tutkimus aukeaa henkilöille, joille koulutuksen ajatus sekä 
lähtökohdat ovat ennestään tuttuja ja psykodynaaminen elämismaailma 
ajatuksena ei ole vieras. Samankaltaisia havaintoja tutkimuksen toteuttamisesta 
integraatiokoulutuksen piirissä ovat tehneet muun muassa Löppönen (2011, 68) 
ja Nupponen (2009, 11–12).  
 Löppösen (2011, 69) tavoin tutkimuksen luotettavuutta pohtiessani en voi 
ohittaa omaa kokemattomuuttani tutkijana, mikä on väistämättä vaikuttanut 
lopputulokseen. On asioita, jotka nyt laajan tutkimusprosessin läpi käyneenä 
tekisin eri tavalla. Esimerkiksi aineistonkeruutapoja olisi voinut monipuolistaa 
haastattelemalla sekä tekemällä mahdollista rinnakkaistutkimusta vastaavaan 
ryhmään integraatiokoulutuksen ulkopuolelta (ks. Löppönen 2011). Tämän 
lisäksi kokemattomuus tutkimusta tehdessä on johtanut jatkuvaan 
epävarmuuden tunteeseen, etenkin aineiston analyysia tehdessäni. On ollut 
vaikeaa tehdä rohkeita ja johdonmukaisia tulkintoja sekä yhdistää erilaisia 
teorioita, kun oma kokemus on hataralla pohjalla ja luottamus omiin kykyihin 
tutkijana vielä pieni. Olenkin taistellut paljon jatkuvan avuntarpeen kanssa sekä 
muihin tutkijoihin nojaamisessa. Tutkimuksestani haastavan tekee se, että 
ryhmää on tutkittu integraatiokoulutuksen piirissä paljon. Oman äänen ja 
varmuuden löytäminen valmiiden ja vakuuttavien tutkimusten keskellä on 
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ollut hyvin haastava osa työn toteutumista. Omalle aineistolle on täytynyt antaa 
ääni, jolla on mahdollisuus tulle omista lähtökohdistaan kuulluksi aiemmista 
tutkimustuloksista huolimatta. Myös epävarmuuden sekä kritiikin sietäminen 
oman tutkimustyönsuhteen on ollut kamppailu, mutta näen kykyni kestää 
tämänkaltaisia tilanteita parantuneen tutkimuksen teon myötä. 

8.1.1 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimukseni tuo tutkittavat esille näkökulmasta, joka ei välttämättä ole heille 
itselleen mieluinen. Tämän vuoksi on tärkeää käsitellä tutkimuksen eettisyyttä, 
joka on kietoutunut yhteen tutkimuksen luotettavuuden kanssa (Löppönen 
2011, 69). Luotettavuuteen olen syventynyt edeltävässä luvussa. Eettiset kysy-
myksen nousevat myös erityisen tärkeiksi tämänkaltaisessa tutkimuksessa, jos-
sa tutkittaville tiedostamaton toiminta on tarkastelun kohteena. Tällöin koros-
tuu tutkijan itsensä järkeilemät eettiset ratkaisut sekä vastuunotto. (Nikkola 
2011, 89.) 

Nikkolan (2011, 89) mukaan tutkijan ja tutkittavien pitkäaikaisen ja lähei-
sen suhteen vuoksi tulisi raportoinnissa kuvata mahdollisimman tarkasti tutki-
jan toimintaa sekä sen perusteita. Tähän olen pyrkinyt myös omassa tutkimus-
raportissani. Olen lisäksi tehnyt tulkinnanprosessin mahdollisimman näkyväksi, 
jotta tutkimuksen luotettavuus sekä eettisyys paranisivat. Eettisen tutkimuksen 
tulee olla luotettavaa (Pietarinen 2002, 59). Tämä antaa lukijalle mahdollisuu-
den arvioida tekemiäni valintoja, niin eettisyyden kuin luotettavuuden näkö-
kulmista.  

Tutkijan tulee toimia ihmisarvoa kunnioittavien periaatteiden mukaisesti, 
kuten osallistumisen vapaaehtoisuutta, anonymiteetin säilyttämistä sekä vahin-
goittumisen ja loukkaantumisen välttämistä (Eskola & Suoranta 1998, 52-59). 
Tutkin ulkopuolisena opiskelijaryhmää ja väitän, ettei se toiminut perustehtä-
vänsä suunnassa. Jo tämänkaltainen tulkinta itsessään voi olla opiskelijaryhmää 
loukkaava. Tutkimuksen tulee olla tarpeeksi merkittävä, että mahdollisen epä-
mieluisan kuvan antaminen tutkimuskohteesta on tutkimuksen tekemisen kan-
nalta perusteltua. Tämän tutkimuksen merkittävyyden ja perusteltavuuden nä-
en siinä, että se voi ohjata tutkittavaa ryhmää, koulutusta ja muita yhteisöjä 
ymmärtämään paremmin toimintaansa ja tätä kautta kehittämään sitä. (Löppö-
nen 2011, 69.) Tuomalla yhteisön tiedostamattomia puolia tietoisiksi voidaan 
vapauttaa sen toimintaa estäviä ajattelu- ja toimintatapoja (Pietarinen 2002, 63). 

Yksi tutkimuksen eettisyyden pääpiirteistä on se, ettei se saa tuottaa tut-
kimukseen osallistuville haittaa (Pietarinen 2002, 62). Tässä tutkimuksessa 
mahdollinen haitta liittyy jo edellä mainittuihin epämiellyttäviin tulkintoihin 
tutkittavasta. Haitta on siis luonteeltaan psyykkistä. (Löppönen 2011, 69-70.) 
Tämä on varmasti osaltaan vaikuttanut omiin syyllisyyden tunteisiini aineis-
tonkeruun yhteydessä (ks. luku 3.6). Lähetin aineistonanalyysin tutkittavalle 
ryhmälle luettavaksi syksyllä 2012 (ks. luku 8.1.2). Tulkintani aiheuttivat opis-
kelijoissa vahvoja tunteita, mutta siitä huolimatta he kirjoittivat näkevänsä nos-
tamiani ilmiöitä ryhmässään ja saavuttaneen oppimisenkokemuksia luettuaan 
tulkintojani. Näin jälkikäteen tekemilläni päätelmillä ei oikeastaan ollut vaiku-
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tusta ryhmän toimintaan, sillä opiskelijaryhmä ei enää kokoonnu. Kuitenkin 
opiskelijat kirjoittivat tekstin lukemisen näin jälkikäteen tuottaneet ymmärryk-
sen ja oppimisen kokemuksia, joten en voi sanoa tulosten tulleen myöhässä tai 
turhia. Löppönen (2011) esitteli samaiselle ryhmälle tuloksiaan kesken sen 
työskentelyn. Tutkija pohtikin aiheuttiko tulkintojen esittely opiskelijoille vain 
mielipahaa ja johdatti heidät mahdollisesti entistä pahempaan umpikujaan 
työskentelyn suhteen. (Löppönen 2011, 70.) En voi itsekään tietää loukkaan-
tuivatko opiskelijat aineistonanalyysia lukiessaan, mutta raportti ei ole enää 
voinut vaikuttaa ryhmän toimintaan. Uskon kuitenkin sen lisänneen heidän 
ymmärrystään ja tulokset voivat osoittautua hyödyllisiksi seuraaville integraa-
tiokoulutuksen opiskelijaryhmille.  

Läpi tutkimusraportin olen käyttänyt peitenimiä kuvatessani tutkittavan 
ryhmän toimintaa. Olen pyytänyt tutkimuskohteelta myös luvan tutkimuksen 
tekemiseen, jolloin tutkittaville oli myös mahdollisuus olla antamatta lupaa 
oman aineistonsa käyttöön tämän tutkimuksen aineistona. Käytännössä tutki-
mukseen osallistumisen vapaaehtoisuus saattoi tosin olla melko rajallista, sillä 
opiskelijoiden voi olla vaikeaa kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen, jonka 
aineisto kerätään opintojen ohella. Periaatteessa kieltäytymisen mahdollisuus 
oli kuitenkin olemassa. Roolini ryhmässä oli puhtaasti tutkijan rooli, joten riip-
puvuussuhteeni opiskelijoihin ei liene vaikuttaneen tietojen antamiseen, kuten 
esimerkiksi opettajalla ja oppilaalla olisi voinut käydä. (ks. Eskola & Suoranta 
1998, 55; Löppönen 2011, 70). Peruslähtökohdiltaan integraatioryhmään osallis-
tuminen on myös kaikille osapuolille vapaaehtoista, ja opiskelijat ovat olleet 
alusta lähtien tietoisia, että siitä tehdään tutkimusta. Mitään tähän tutkimuk-
seen liittyen ei siis ole tehty piiloisesti tutkittavien siitä tietämättä. 

Informed consent -periaatteen mukaan tutkittavan on informoitava tutki-
muksen tarkoituksesta, sisällöstä ja riskeistä tutkittavalle (Eskola & Suoranta 
1998, 55). Tässä tutkimuksessa tämä on ollut jossain määrin mahdotonta, sillä 
tutkimuksen aihe muodostui ja selkeytyi vasta tutkimuksen edetessä ja sai lo-
pullisen muotonsa vasta analyysin jälkeen. Tutkimuskysymysten kannalta ei 
olisi myöskään ollut tarkoituksenmukaista informoida ryhmää liikaa, jolloin 
sillä olisi voinut olla vaikutusta ryhmän toimintaan. Eettiseksi ongelmaksi 
muodostuu se, että olen voinut tutkia ryhmässä erilaisia asioita, kuin mitä opis-
kelijat olettivat minun tutkivan. Tässä tapauksessa he olisivat osallistuneet eri 
tutkimukseen, kuin mihin he ajattelivat osallistuvansa. En kuitenkaan antanut 
missään vaiheessa tutkimusta valheellista tai väärää tietoa tutkimukseni aihe-
alueesta ja vastasin heidän kysymyksiinsä aina totuudenmukaisesti ja mahdol-
lisesti selitin, miksi vastauksellani voisi olla haitallisia vaikutuksia ryhmän toi-
mintaan ja omaan tutkimukseeni. 

Tämän tutkimuksen eettisyyttä pohdittaessa voidaan siis lähinnä pohtia 
sen aiheuttamaa mahdollista mielipahaa tutkittavissa. Eikö kuitenkin olisi vä-
hintään yhtä epäeettistä jättää tiedostamaton alue tutkimuksen ja koulutuksen 
ulkopuolelle, vaikka se vaikuttaa merkittävällä tavalla ryhmän toimintaan ja 
koko integraatiokoulutuksen työhön? Tutkimuksen ja koulutuksen tehtävänä-
hän on kehittää ammatillista itsetuntemusta ja täten ymmärrystä omien tekojen 
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seurauksista. Työlläni voisi täten katsoa olevan opiskelijoiden nykyhetkeä kau-
askantoisempia eettisempiä päämääriä, kuten integraatiokoulutuksen ja tätä 
kautta opettajankoulutuslaitoksen kehittäminen (ks. Nikkola 2011, 89–91; Löp-
pönen 2011, 71). 

8.1.2 Aineiston esittely tutkittavalle ryhmälle 

Analyysin kattavuus on kiinni siitä, että tutkija ei perusta analyysiaan vain 
satunnaisten poimintojen varaan (Mäkelä 1990, 53). Vaarana tutkimuksen 
teossa onkin, että olen nostanut vain tietyt ilmiön osat ja tapahtumat esiin 
tehden niiden perusteella tulkintoja, mutta jättänyt toiset huomiotta. Eskolan ja 
Suorannan (1998) mukaan tutkimuksen uskottavuuden varmistamiseksi 
tutkijan olisi hyvä tarkistaa tulkintansa esittelemällä ne tutkittavalle kohteelle. 
Tällä tavoin voidaan vertailla vastaavatko tulkinnat toisiaan. Ei voida 
kuitenkaan varmasti sanoa, että tämä olisi parantanut tutkimuksen 
luotettavuutta. Tutkittavat voivat olla sokeita tilanteelle sekä omalle 
kokemukselleen, etenkin tutkittavan ilmiön ollessa suurelta osin tiedostamaton. 
(Eskola & Suoranta 1998, 212-213). Myös Bion (1979, 96) toteaa, että muun 
muassa perusolettamustasoihin liittyvät ilmiöitä on huomattavasti helpompi 
havainnoida sellaisissa ryhmissä, joihin ei itse aktiivisesti osallistu. Tästä 
huolimatta olin kiinnostunut tietämään millä tavalla tutkittavan ryhmän 
opiskelijat suhtautuisivat tekemiini tulkintoihin heidän toiminnastaan. 
 Lähetin tämän tutkimuksen aineistonanalyysin tutkittavalle ryhmälle 
syksyllä 2012 sähköpostin välityksellä. Pyysin ryhmän jäseniä kommentoimaan 
analyysista nousseita ajatuksiaan sekä tuntemuksiaan minulle sähköpostitse. 
Oli suuri kynnys lähettää tekstiä luettavaksi ryhmälle. Ahdistavat tunteeni 
johtuivat siitä, että pelkäsin tutkittavien suhtautumista tekstiin ja samalla 
minuun. Kirjoitin myös saateviestiin, että minun oli vaikeaa lähettää teksti 
heidän luettavakseen, mutta koin sen tärkeäksi tutkimuksen kannalta. 
Huomasin aineistonkeruun aikana heränneiden syyllisyyden ja petturuuden 
tunteiden nousevan pintaa analyysin lähettämisen myötä (ks. luku 3.6).  
 Ennakko-oletukseni oli, että tekemäni tulkinnat tyrmätään ja opiskelijoissa 
syntyy puolustusreaktio omaa työskentelyään kohtaan. Tämä oletus perustui 
puhtaasi omiin muistikuviini siitä, miltä tuntui lukea tutkimustuloksia oman 
ryhmäni työskentelystä. Oli ajoittain jopa musertavaa lukea kriittistä ja 
kaunistelematonta kuvausta omasta toiminnasta, jonka itse oli nähnyt 
erilaisessa valossa. Saadessani vastauksia totesin oletukseni olleen väärässä. 
Opiskelijat suhtautuivat tulkintoihini avoimesti, vaikka osassa ne herättivät 
vahvojakin tunteita. Merkittävää kuitenkin oli, että kaikki opiskelijat näkivät 
nostamani ilmiöt ryhmässään sekä hyväksyivät niille esittämiä selityksiä. 

 
Miian vastaus: 
Ensimmäisellä kerralla uskoin tunnistavani siitä itseni, vaikka yritinkin siirtää si-
tä jollekin muulle. "Ehkä se kuitenkin on se enkä minä..." En halunnut olla sen 
roolin kantaja! 
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Toisella kerralla varmistuin kuitenkin, että analysoimasi rooli oli minun kanta-
mani. Inhosin sitä vielä enemmän. 
Kolmannella kerralla ymmärsin lukea analyysiä ryhmän ja roolien näkökulmasta. 
Yhtäkkiä olinkin kiitollinen tekstistä ja pystyin lukemaan sitä oppimisen kannal-
ta.  

 
Ilmiöt olivat - näin jälkikäteen "turvallisen matkan päästä" tarkasteltuna - oman-
kin näkemykseni mukaan totta ryhmässämme. - -. Kädet hikosivat ja poskia 
kuumotti, kuumottaa vieläkin. Peilistä katsottuani posket ovat tulipunaiset. Tosi 
jännä olo... 
 
Pepin vastaus: 
Päällimäisenä ihmetyksenä tuota tekstiä lukiessa oli se, miten kahden vuoden ta-
kaisia juttuja lukemalla voi kokea taas ne samat tunteet kuin silloin. Muistin elä-
västi tilanteita, joita luulin jo unohtaneeni. Muistin missä istuin ja miltä jokin ti-
lanne minusta tuntui. Siinä mielessä uskon, että olet onnistunut kuvaamaan ti-
lanteita hyvin todenmukaisesti. - -. Mutta kyllä oikeasti olen sitä mieltä, että tuo 
sun tulkinta ei ole mitenkään kaukaa haettu, vaan antaa moniin ryhmän toimin-
taan ja sen motiiveihin liittyviin kysymyksiin teräviä vastauksia. 

 
On mielenkiintoista pohtia, miksi ryhmä suhtautui näin hyvin tekemiini 

tulkintoihin heidän toiminnastaan. Kuten Miia mainitsi kirjoitelmassaan, näen, 
että ajan kuluminen on helpottanut asioiden katsomista ikään kuin kauempaa ja 
viileämmin. Tutkimistani tapahtumista on kulunut reilut kaksi vuotta. Jos olisin 
esitellyt tulkintani kyseisen integraatioryhmän edelleen toimiessa, uskon suh-
tautumisen olleen jyrkempi ja kielteisempi. Oletan myös asemani opiskelijana 
helpottaneen opiskelijoiden suhtautumista tekemiini tulkintoihin. Olen siis sa-
maa ”porukkaa” heidän kanssaan ja käynyt läpi integraatiokoulutuksen. Täl-
löin tekemäni kriittiset havainnot heidän toiminnastaan eivät tule liian korkeilta 
auktoriteeteilta, kuten kouluttajilta, vaan tasavertaisemmalta tutkijalta. 

Tulkintojani on myös mahdollisesti ollut helpompi hyväksyä nyt, kun ne 
on luettu ja käsitelty yksilöinä. Kuten ryhmän sanomattomien sääntöjen koh-
dalla opiskelijoilla näytti olevan tarve sanoa ahdistavat teemat yksilöinä ääneen, 
mutta niitä ei kuitenkaan yhdessä ryhmänä käsitelty. Opiskelijoiden reaktiot 
myös tekemistäni tulkinnoista olisivat voineet olla erilaisia, jos olisin esitellyt ne 
heille ryhmätilanteessa, joka olisi vaatinut niiden käsittelemistä yhdessä.  

Haluan vielä korostaa, ettei tulkintojeni lukeminen ollut kuitenkaan help-
poa opiskelijoille. Esimerkiksi Miian vastauksesta voi lukea hänen fyysisiä reak-
tioitaan tekstini lukemisesta sekä sen herättämistä inhon tunteista. Nämä ilma-
ukset olivat hyvin vahvoja, mutta mielestäni se on luonnollista tämän kaltaisen 
tekstin äärellä. Tutkimani ilmiöt olivat ryhmässä pääsääntöisesti tiedostamat-
tomia eivätkä missään nimessä helppoja opiskelijoiden näkökulmasta. Ennem-
minkin tekemiini johtopäätöksiin liittyy paljon kehittymisen esteitä sekä näen-
näistä toimintaa, joka on muodostunut perustehtävän suunnassa toimimisen 
tilalle. Ryhmässä on pyrittiin välttelemään työn tekemättömyyteen liittyvää 
syyllisyyttä sekä epämiellyttäviä tunteita herättäneitä tilanteita. Tästä näkö-
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kulmasta tarkasteltuna on ymmärrettävää, että näiden teemojen kohtaaminen ei 
ole helppoa edes jälkikäteen. 

Saamani palaute siis vahvistaa tekemiäni tulkintoja opiskelijaryhmän 
työskentelystä eikä kukaan opiskelijoista epäillyt tai kiistänyt niitä kirjoitelmis-
saan. Opiskelijat ovat tunnistaneet nostamiani ilmiöitä ryhmässään. Lisäksi tul-
kintojeni herättämät vahvat tuntemukset tukevat olettamukseni ilmiöiden tie-
dostamattomuudesta sekä ryhmän välttelyn kulttuurista. Tästä taustasta katsot-
tuna on ymmärrettävää, että tunnereaktiot ovat olleet vahvoja. Monet opiskeli-
jat kirjoittivat myös saavuttaneensa oppimisen ja ymmärryksen kokemuksia 
lukiessaan tulkintojani heidän toiminnassaan. Myös tämä oli kannustava palau-
te siitä, että tutkimuksella on ollut opiskelijoille kehitykseen suuntaava vaiku-
tus.  

 
Elsan vastaus: 

 - - Tavallaan tekis mieli alottaa kaikki alusta ku lukee ton miten vaikeeta meil
 lä on ollu ja miten paljon olla vältelty ym. Mutta parempi kai oppia  tästä, näin 
 jälkiviisaasti. Enkä mä usko, että tuollaine ryhmätyöskentely  koskaan helppoa 
 on. - - 

 
Oppimisen kokemusten syntyminen opiskelijoissa jälkikäteen on merkit-

tävä huomio myös integraatiokoulutuksen kannalta. Kaksivuotisen koulutus-
jakson aikana ryhmän työskentelyä leimasivat erilaiset defensiiviset rutiinit ja 
koulutuksen ajatusmaailman vastustaminen. Koulutuksen tarjoama ajattelutapa 
sekä toimintamuodot vaativat kuitenkin suuriakin muutoksia opiskelijoilta. 
Muutos puolestaan edellyttää paljon aikaa, etenkin kun laajempi opettajankou-
lutuksen kulttuuri ei tätä tue (ks. luku 7.1). Ehkäpä koulutuksen tuomat oppi-
misen ja havahtumisen kokemukset tulevat osalla opiskelijoista vasta jälkikä-
teen, kuten he vastauksissaan kuvailivat. Myös itselläni integraatiokoulutuksen 
tuoma ymmärrys sekä tapa katsoa koulumaailmaa ovat saaneet muotonsa ja 
syventyneet varsinaisen kaksivuotisen koulutusjakson jo loputtua. Vaikka tut-
kittavan ryhmän toiminta ei aina onnistunutkaan tavoitteiden mukaisesti, ei 
silti voida sano, ettei se olisi syventänyt opiskelijoiden ajattelua sekä ymmärrys-
tä ryhmässä toimimisesta. 

8.2 Yhteenveto sekä jatkotutkimusaiheita 

Kuviossa 4 on havainnollistettu tutkimustulosten väliset syy-seuraussuhteet. 
Kevään 2010 tunnerikas ja konfliktien värittämä jakso synnytti ryhmässä taiste-
lu-pako –perusolettamustason. Ryhmässä taisteltiin ohjaajia vastaan ja itsenäi-
sen työskentelyn merkeissä pakoiltiin epämiellyttäviä aiheita. Tältä pohjalta 
ryhmässä päätettiin syksyllä 2010, että työskentely tullaan pitämään tulevana 
lukuvuotena kevyellä ja rennolla tasolla niin, ettei ristiriitoja synny. Tämä 
muodosti esteen ryhmän kehittymiselle, sillä pelkästään konsensukseen pyrki-
vä ryhmä ei voi saavuttaa työryhmätason toimintaa (Bion 1979). Työskentelyn 
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pysyminen pinnallisella tasolla sekä toiminnan kehittymättömyys on synnyttä-
nyt ryhmässä ahdistavia syyllisyyden tunteita. Nämä on kuitenkin painettu 
ryhmän tiedostamattomaan ja niiden pakoiluun ryhmä on muodostanut erilai-
sia näennäisen kasvun defenssejä. Defenssit ilmenevät ryhmän toiminnassa 
välttelyn taktiikoina, joita ovat ryhmän kritisoinnin kieltäminen, ryhmän ja sen 
työskentelyn näkeminen vain myönteisessä valossa, ryhmän työskentelyn puo-
lusteleminen sekä ahdistuksen kohdistaminen ryhmän ohjaajiin. Näitä taktiikoi-
ta ylläpidetään muun muassa johtajan sekä keskustelun harhauttajan roolien 
avulla.  
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KUVIO 4 Näennäisen kasvun defenssin syntyminen ja ilmeneminen toiminnan tasolla 

SYKSYLLÄ TEHTY PÄÄTÖS KONFLIKTIEN VÄLTTÄMISEKSI: 
tavoitteena rento ja miellyttävä työskentely 

ESTE RYHMÄN KEHITTYMISELLE: 
toiminta perusolettamustasolla 

SYYLLISYYS NÄENNÄISEN KASVUN DEFENSSI 

Ryhmän työs-
kentely nähdään 
vain myöntei-
sessä valossa - 
suunnitelmalli-
suuden harha 

Ryhmää ei 
saa kritisoida 

Ryhmää ja sen 
työskentelyä 
puolustellaan 

Ahdistus 
kohdistetaan 
ohjaajiin 

 
KEVÄÄN TUNTEIKAS JAKSO – AIHEEN PAKOILU JA SEN  

KOHTAAMINEN TAISTELLEN 
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 Ryhmään ja sen työhön suhtauduttiin lukukauden lopulla jo hyvin välin-
pitämättömästi. Muuan muassa poissaolot sekä puhumattomuus opiskelijoiden 
itsenäisissä tapaamisissa lisääntyivät. Ryhmän välttelyn taktiikoita on ilmeisesti 
vahvistettu ja pidetty yllä estävillä kehillä. Syyllisyyden aiheuttaman ahdistuk-
sen tiedostetun käsittelemisen sijaan siitä on hiljennytty. Ryhmä ei siis ole pys-
tynyt ratkaisemaan ongelmaansa, vaan päinvastoin epämiellyttävien tunteiden 
ja asioiden peittely on vaatinut lisää estäviä prosesseja, joita välttelyn taktiikat 
sekä niiden voimistuminen ilmentää. 

Ryhmän pystyessä kohtamaan syyllisyyden tunteensa sekä käsittelemään 
niitä yhdessä, sillä on mahdollisuus irrottautua perusolettamuksesta sekä vält-
telyn taktiikoista. Tällä tavoin päästään käsiksi työryhmän toimintaan, jolloin 
syyllisyys sekä ristiriidat voidaan nähdä merkittävänä osana ryhmän kehitty-
mään pyrkivää toimintaa. Tutkittava ryhmä pystyikin päästämään irti estävistä 
kehistään ja kohtamaan omat sanomattomat sääntönsä, jotka osaltaan estivät 
ryhmän kehittymistä. Ryhmän näkeminen kriittisessä valossa aiheutti kuitenkin 
liian suuren uhan sen olemassaololle ja toiminnalle, jolloin aiemmin laaditun 
listan asioita pyrittiin jatkossa välttelemään entistä hanakammin. 

Integraatiokoulutus toimii elämismaailmaontologian pohjalta, jolloin 
opiskelijoiden omiin kokemuksiin pyritään pääsemään kiinni ja ne ovat oppi-
misen lähtökohta. Osana ryhmäprosessia tämä vaatii erilaisuuden sekä sen ai-
heuttamien ristiriitojen sietämistä. Tutkittavassa ryhmässä nämä ovat käyneet 
liian ahdistaviksi kokemuksiksi ja toiminta on ajautunut perusolettamustasolle. 
Ryhmä ottaa koulutuksen tarjoamat toimintatavat ja ajatukset vastaan vain nä-
ennäisesti, mutta vaikuttaa todellisuudessa toimivan opettajankoulutuslaitok-
sen yleisen kulttuurin pohjalta. Tällöin suorituskeskeisyys sekä kiire valmiiseen 
ovat ryhmätoiminnan perustalla, mikä muodostaa ristiriidan kahden koulutus-
kulttuurin välille. Integraatiokoulutus kohtaakin suuren haasteen siinä, millä 
tavoin opiskelijaryhmä saadaan tiedostamaan tämä koulutusten välinen kuilu. 
Laajempi koulutusmaailma tarjoaa opiskelijoille jo aiemmin tuttua mallia kou-
lutuksen ulkokohtaisuudesta, jolloin opiskelijoiden on helpompi samaistua sii-
hen. Lisäksi opettajankoulutuksen toimintakulttuuri pitää opiskelun ulkokoh-
taisena, jolloin sen ei tarvitse tulla liian lähellä itseä eikä tästä seuraavia ahdis-
tavia tunteita tarvitse kohdata. Integraatiokoulutuksen ajatusmaailma puoles-
taan on vieraampia ja vaatii aivan uudenlaista orientoitumista työskentelyyn 
sekä itsenä likoon laittamiseen. Tämä on yksi hypoteesi sille, miksi tutkittava 
ryhmä ei halua ottaa vastaan integraatiokoulutuksen ajatusmaailmaa. Sen sijaan 
ryhmä suojautuu defensiivisellä toiminnalla, jolloin vältytään haavoittumiselta 
sekä syyllisyyden ja ristiriitojen aiheuttamalta ahdistukselta. Nämä samat tee-
mat ovat kuitenkin nähtävissä myös laajemmassa koulutuskulttuurissa, mutta 
ne pyritään sivuuttamaan. Integraatiokoulutuksessa myös epämiellyttävät asiat 
uskalletaan ottaa rakentavasti käsiteltäväksi, jotta ne eivät estäisi ryhmän varsi-
naista työskentelyä. 
 Jatkossa olisi mielenkiintoista selvittää yleisemmällä tasolla 
integraatiokoulutuksen ja opettajankoulutuslaitoksen kulttuurien 
eroavaisuuden aiheuttamia tunteita integraatiokoulutuksen piirissä. 
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Koulutuksia on tarkasteltu jo aiemmissa tutkimuksissa, mutta olisi 
mielenkiintoista rajata näkökulma siihen, millä tavoin tuo kulttuurien ristiriita 
voi vaikuttaa koulutusryhmän toiminnan onnistumiseen. Lisäksi tämän 
tutkimuksen teemoja voisi peilata myös alakouluun ja tarkastella sitä, näkyykö 
lapsiryhmissä samankaltaisia välttelyn taktiikoita sekä defensiivisiä rutiineja 
oppimisen esteenä, kuin korkeakoulun opiskelijaryhmässä.  

8.3 Piilottelu koulutuksen ongelmana 

Esitellessäni tutkimustuloksiani tutkittavan ryhmän kouluttajille he eivät 
tunnistaneet Paulan roolia ryhmästä. Tämä on hämmästyttävää, sillä omien 
havaintojeni mukaan rooli oli vahva ja määritti paljon ryhmän toimintaa. 
Kuitenkin monet opiskelijoista kirjoittivat tunnistaneensa muun muassa Paulan 
roolin luettuaan tulkintojani ryhmästä. Onkin muistettava, että rooli oli vahva 
opiskelijoiden itsenäisissä tapaamisissa, joiden kulttuuriin kouluttajilla ei ollut 
pääsyä. Ilmeisesti kouluttajien ja opiskelijoiden yhteisissä kokoontumisissa 
Paulan rooli ei ollut yhtä ilmeinen. Tämä kertoo ryhmän korkeasta kyvystä sekä 
tarpeesta piilotella oman kulttuurinsa ja toimintansa puolia ryhmän 
kouluttajilta. Samaa teemaa ilmentää opiskelijaryhmän oma sähköpostilista, 
jonka olemassaolo tuli tutkijoiden ja kouluttajien tietoon vasta toisen 
opiskeluvuoden keväällä (ks. luku 3.6.2). Ryhmä oli siis opiskelunsa aikana 
muodostanut erilaisia keinoja pitää kouluttajat pimennossa omasta 
kulttuuristaan.  Voidaankin pohtia, millaisia vaikutuksia tällä on kouluttajien 
työhön. Jos he eivät ole tietoisia ryhmän työskentelystä, sen ongelmista sekä 
defensiivisistä rutiineista, on heidän vaikeaa ohjata ryhmää kohti kehitystä 
pyrkivää työskentelyä. Kun ryhmä näyttää kouluttajille vain valikoituja ja 
kaunisteltuja paloja omasta toiminnastaan, on kouluttajien mahdotonta 
tunnistaa ryhmän hätää ja ohjata ryhmää sen pohjalta.  
 Tämä on merkittävä huomio koko opettajankoulutuksen näkökulmasta. 
Jos oletetaan, että opiskelijat suodattavat paljon ajatuksiaan, toimintaansa sekä 
tunteitaan, muodostuu heidän kouluttamiselleen paljon esteitä. Tällä tavalla 
oppiminen muuttuu näennäiseksi, jos opiskelija pyrkii näyttämään sen, mitä 
hän olettaa kouluttajien häneltä odottavan. Opettajankoulutuksen kouluttajien 
kannalta opiskelijoiden toiminta voi näyttäytyä hyvinkin organisoituneena tai 
kehittyneenä, vaikka tämä on todellisuudessa näytelmää ja harhaa tai 
ainoastaan osa siitä, mitä opiskelijoiden omassa toimintakulttuurissa tapahtuu. 
Puustinen kuvaa tutkimuksessaan opettajaopiskelijoiden oppimisen harhaa, 
jonka mukaan työn määrä on tärkeämpää kuin sen laatu. Opiskelijat kokevat 
siis touhuavansa ja puuhastelevansa paljon, mutta työskentelyn laatu ei ole 
oppimiseen suuntaavaa. Pelkkä yliopistolla oleskelu voi synnyttää opiskelijassa 
tunteen työn etenemisestä. (Puustinen 2012, 79-80.) Toimeliaisuus ja puuhastelu 
voivatkin kuitenkin olla vain opiskelijoiden tapa peitellä omaa 
osaamattomuuttaan, laiskuuttaan sekä passiivista opiskelua (Nikkola 2007, 88). 
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Työn tekemättömyyttä siis peitellään opettajankoulutuksen ohjaajilta ja 
opettajilta. 
 Mitä kouluttajat ja opettajat sitten olettavat että heille kerrotaan? Näiden 
ammattilaisten tehtävänä on edistää oppimista sekä toimia opetettavien 
kehittymisen suunnassa. Tällöin kaikki oppimiseen, kehittymiseen ja siihen 
liittyvään toimintaan pohjautuva tieto on oleellista opetusalan asiantuntijoille. 
Tällä tavoin he saavat realistisen kuvan tilanteesta ja voivat toimia sen 
mukaisesti. Mutta entä jos opetettavat eivät halua tätä kuvaa ohjaajilleen antaa? 
Sen sijaan he manipuloivat tilannetta niin, että kouluttajille syntyy heidän 
haluamansa ja toivomansa kuva todellisuudesta. Tätä voidaan kutsua 
koulupeliksi (esim. Nikkola 2007, 97), johon liittyy opettajien miellyttäminen 
sekä työskentelyn pitäminen mahdollisimman kevyellä tasolla (Puustinen 2012, 
45-46). Huolestuttavaa on, jos tulevat opettajat eivät pysty tiedostamaan tätä 
ilmiötä ja muuttamaan toimintaansa aidosti kehittymään pyrkiväksi. Jos näin ei 
tapahdu, ei voida myöskään olettaa, että he pystyvät näkemään saman ilmiön 
koululuokassa toimiessaan itse opettajana. Omien heikkouksien ja vaikeuksien 
esilletuominen auktoriteetille sekä ahdistavien tunteiden käsitteleminen heidän 
kanssaan on haastavaa. Se on kuitenkin välttämätön tekijä koulutuksen 
onnistumisen kannalta. Muutoin vaarana on tutkittavan ryhmän tavoin kasvun 
ja kehittymisen näennäistäminen sekä esittäminen, joka on usein 
tiedostamatonta. Jos opiskelijat käyvät opettajankoulutuksen läpi pitäen yllä 
tätä myyttiä eivätkä kouluttajat ole siitä tietoisia, ovat opiskelun 
vaikuttavuuden mahdollisuudet pienet. 
 Esimerkkinä opiskelijoiden piilottelevasta ja väistelevästä käytöksestä 
voidaan esittää palautteenanto. Tutkittava ryhmä toi tyytymättömyyttään ilmi 
kouluttajille, mutta tämä tehtiin vasta jälkikäteen kyseisen tehtävän ollessa jo 
ohi (ks. luku 5.5). Koulutuksen ja palautteen merkittävyyden näkökulmasta 
tämä on suuri haaste. Ilmeisesti palautteen antaminen auktoriteetille on 
itsessään ahdistavaa ja vaikeaa. Sen sijaan, että työtä pyrittäisiin edistämään ja 
kehittämään palautteen avulla, jätetään kriittiset kommentit sanomatta. 
Turvallinen tapa ilmaista tyytymättömyyttä on vasta sen jälkeen, kun asiaa ei 
voida enää käsitellä. Sama ilmiö voidaan nähdä tutkimusryhmässä 
opiskelijoiden laatimissa sanomattomissa säännöissä (ks. luku 5.6). Oman olon 
helpottamiseksi vaikeat ja ahdistavat teemat vain sanottiin niin, että niitä ei 
kuitenkaan tarvinnut käsitellä yhdessä. Jos opiskelijat eivät anna palautetta 
myöskään laajemmassa koulutuskulttuurissa, sen kehittymisen mahdollisuudet 
sekä opiskelijoiden ja kouluttajien aidot kohtaamismahdollisuudet pienenevät 
huomattavasti. Tulisikin löytää keinoja vastavuoroisen ja rehellisen dialogin 
luomiseksi kouluttajien ja opiskelijoiden välille. Tämä vaatisi kuitenkin 
opettamisen ja oppimisen uudelleenmäärittelyn myötä paljon työtä (Britzman 
1991, 240). Tähän työhön on tarttunut integraatiokoulutus, joskin on 
hämmästyttävää, että sen piirissä tehdystä tutkimuksesta sekä saaduista 
kokemuksista ei ole ainakaan vielä otettu konkreettisia vaikutteita laajempaan 
opettajankoulutuksen kehittämiseen. 
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 Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että auktoriteetti ei voi 
tarjota opiskelijoille omaa tilaa. Tämä on palautteenannon ongelmallisuuden 
ohella yksi koulutuksen haaste. Integraatiokoulutuksessa ryhmälle pyritään 
antamaan aikaa ja tilaa ryhmäprosessille sekä sen kehittymiselle. Opiskelijoiden 
näkökulmasta tämä tarjous näyttäisi muuntuvan uhkaavaksi tilanteeksi, jossa 
pitää edetä jonnekin ja laittaa itsensä likoon ikään kuin kehittymisen uhrina. 
Selvästi opiskelijoiden ja kouluttajien lähtökohdat sekä tarkoitukset ovat 
ristiriidassa, eikä auktoriteetin yrityksiä edistää työtä oteta vastaan suotuisasti, 
vaan niillä voi olla jopa työskentelyä estävä seuraus. Jatkossa onkin syytä 
pohtia sitä, millä tavalla ja kuinka paljon kouluttajat tarjoavat tilaa sekä omaa 
apuaan ryhmälle, jotta tilanne ei muutu opiskelijoiden elämismaailmassa 
ahdistavaksi. On kuitenkin oltava tarkkana siinä, ettei sensitiivisyydessä mennä 
liian pitkälle niin, että kouluttajat alkavat toteuttaa ryhmän tiedostamattomia 
toiveita. Tutkittavassa ryhmässä tällaisia olivat muun muassa odotukset 
ohjaajien vanhemmuudesta sekä hoivasta. 
 Opiskelijoiden haluttomuus ottaa vastaan integraatiokoulutuksen 
toiminta-ajatusta voidaan nähdä samalla haluttomuutena ottaa vastaan koko 
laajemman opettajankoulutuksen perusajatusta. Integraatiokoulutuksen 
menetelmät ja ajatukset poikkeavat kyllä vallitsevasta opettajankoulutuksesta, 
mutta sen tarkoitus on kuitenkin kehittää sitä. Onkin tärkeää pohtia myös 
laajemman opettajankoulutuslaitoksen kontekstissa sitä, millä tavoin opiskelijat 
saataisiin irrottautumaan suorituskeskeisestä kulttuurista sekä ottamaan 
vastuuta omasta oppimisestaan. Uskon tämän vaativan koulutukselta 
rakenteellisia muutoksia, joita muun muassa integraatiokoulutus on pyrkinyt 
kehittämään. Yhtenä opettajankoulutuksen ongelmana näen pyrkimyksen 
miellyttävyyteen, mikä ei kuitenkaan aina luo parhaita mahdollisuuksia 
kehittymiselle (Bion 1979, 11.) Tutkittavalle ryhmälle ristiriidat muodostivat 
jopa fobian, jota miellyttävyydellä pyrittiin välttelemään. Opettajankoulutuksen 
tulisi ohjata opiskelijat pois mukavuusalueeltaan ja kohtaamaan opiskelun 
nostattamia tunteita rakentavasti. Tämä vaatii taitavaa ohjausta sekä tilaa 
ahdistavien tunteiden käsittelylle. Resurssien puuttuessa näitä teemoja 
vältellään välillä myös koulutuksen järjestäjän puolelta, jolloin se voidaan 
nähdä koko koulutuksen defenssinä. 
 Opettajankoulutuksen kannalta on tärkeää pohtia myös opiskelijoiden 
kontrollintarvetta. Tutkittava ryhmä päätyi tekemään hyvin kontrolloituja 
ratkaisuja tulevasta työskentelystään: ristiriitoja välteltiin ja työskentelyn tuli 
olla kevyttä. Tietämättömyyden tuottaman epävarmuuden sietäminen on siis 
vaikeaa, mitä tutkiva työskentelytapa kuitenkin vaatisi. Myös laajemmassa 
koulutuskulttuurissa opinnot etenevät kontrolloidusti tietyissä sykleissä. Usein 
opiskelijat haluavat jo etukäteen tietää mitä tulevalla kurssilla käsitellään sekä 
mihin teemoihin syvennytään ja miten. Tietämättömyyden ja epävarmuuden 
tunteen välttely luovat osaltaan haasteen opettajankoulutukselle. Tulevien 
opettajien olisi tärkeää kyetä kohtaamaan ja sietämään kyseisiä tunteita, jotka 
ovat merkittävä osa opettajan työtä. Muutoin opiskelijat voivat ajautua myös 
tulevassa ammatissaan järjestämään opetuksen niin, että se on heidän 
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näkökulmastaan ennustettavaa. Tämä kuitenkin sulkee pois muun muassa 
opetuksen tutkimuksellisuuden sekä oppilaslähtöisyyden, jotka ovat tärkeitä 
ulottuvuuksia osana oppimista. Jos kontrollintarpeesta ei pystytä päästämään 
irti, myös opettajankoulutuslaitoksella vallitsevat tehokkuuden ja järjestyksen 
vaatimukset toistuvat kouluissa (ks. Britzman 1991, 31). 
 Lopuksi voidaan todeta, että tutkittava ryhmä oli kouluttajilleen 
käytännössä mahdoton ohjata. Ryhmän itsenäistä toimintaa määrittivät 
vahvasti tiedostamattomat välttelyn taktiikat sekä estävät kehät, joiden vuoksi 
sen perustehtävän suuntainen kehittymään pyrkivä toiminta vaikeutui. Jos 
kouluttajat olisivat olleet tästä tilanteesta tietoisia, olisivat he voineet 
paikallistaa opiskelijoiden hädän sekä toimia ryhmän kanssa sen pohjalta. 
Tuota hätää ei kuitenkaan tuotu kouluttajien tietoon, vaan sen sijaan ryhmä 
kehitti omat rutiininsa kouluttajien kohtaamiseen niin, että ryhmän todellisuus 
pidettiin heiltä piilossa. Tutkittavan ryhmän kohdalla piilottelun teema oli jo 
syvällä, kiinteänä osana defensiivisiä rutiineja.  
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