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Tässä tutkimuksessa käsittelemme erityisluokanopettajien ryhmän ohjaamista 

sekä työssä jaksamista. Tarkoituksenamme oli selvittää, millaisia kokemuksia 

erityisluokanopettajilla on ryhmän ohjaamisesta erityisluokassa sekä millaiset 

ryhmänohjauksen keinot he kokevat työssään toimiviksi. Lisäksi selvitimme, 

miten erityisluokanopettajat kokevat ryhmän ohjaamisen kokemusten 

vaikuttaneen heidän työssä jaksamiseensa. 

Toteutimme tutkimuksemme laadullisesti ja fenomenologista 

lähestymistapaa hyödyntäen. Keräsimme tutkimusaineiston avoimella 

haastattelulla kevättalvella 2022. Tutkimukseemme osallistui kymmenen 

erityisluokanopettajaa, jotka työskentelivät erilaisissa erityisluokissa ympäri 

Suomen. Analysoimme aineiston fenomenologisella aineiston analyysillä. 

Erityisluokanopettajien kokemukset ryhmän ohjaamisesta olivat pääosin 

myönteisiä. Keskeisimmät ryhmänohjauksen keinot olivat struktuuri, rutiinit 

sekä oppilaantuntemus. Erityisluokanopettajat kokivat ryhmänohjauksen 

pääasiassa edistävän työssä jaksamista. Jaksamista haastoivat vaikeat ajanjaksot 

sekä väkivalta- ja kiinnipitotilanteet. Ryhmänohjauksesta syntyvää kuormitusta 

hallittiin sosiaalisella tuella. 

 Käytetyt ryhmänohjauksen ja stressinhallinnan keinot näyttäytyivät 

tutkimuksessamme pääsääntöisesti toimivina. Ne erityisluokanopettajat, jotka 

hyödynsivät ennakoivia ja tutkimusnäyttöön perustuvia ryhmänohjauksen 

strategioita, kokivat ryhmänohjauksen työssä jaksamista edistävänä. Opettajia 

tulisikin tukea toimivien ryhmänohjauksen keinojen löytämisessä.  

Asiasanat: erityisluokanopettaja, kokemus, ryhmän ohjaaminen, työssä 

jaksaminen, fenomenologia  
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1 JOHDANTO 

Ryhmän ohjaamista pidetään oppimisen edellytyksenä; tehokasta opetusta ja 

oppimista ei voi tapahtua huonosti ohjatuissa luokkahuoneissa (Korpershoek 

ym., 2016). Hyvä ryhmän ohjaaminen näkyy turvallisena, ennustettavana sekä 

oppimiseen keskittyvänä luokkahuoneena, mikä heijastuu myös oppilaiden 

saavutuksiin (Wong ym., 2012). Ryhmän ohjaaminen on käytännössä opettajan 

kokonaisvaltaista toimintaa, jolla luodaan ympäristö oppilaan oppimiselle sekä 

taitojen kehitykselle luokassa (Evertson & Weinstein, 2006, s. 4).  

Ryhmän ohjaaminen on vuosikymmenten ajan ollut jatkuva haaste 

opettajille (Evertson & Weinstein, 2006; Jerome Freiberg ym., 2020; Jones & Jones, 

2013). Luokissa tapahtuva häiritsevä käyttäytyminen on valtava työperäisen 

stressin lähde opettajien työssä (Närhi ym., 2015; Pyhältö ym., 2011). 

Suomalaisissa kouluissa on luokkia, joissa ryhmän ohjaaminen onnistuu, mutta 

toisissa häiriökäyttäytyminen vähentää oppimisen mahdollisuuksia (Närhi ym., 

2015). Hyvät ryhmän ohjaamisen taidot ovat erityisen tärkeitä 

erityisluokanopettajille, sillä erityisluokilla todennäköisemmin opiskelee 

oppilaita, joilla on merkittäviä käyttäytymisen haasteita (Oliver & Reschly, 2010). 

Erityisopettajien ryhmän ohjaamista sekä työssä jaksamista yhdistelevä 

tutkimus voidaan nähdä perusteltuna. Onnistunut ryhmän ohjaaminen 

parhaimmillaan lisää erityisopettajien työtyytyväisyyttä (Cancio ym., 2018), ja 

riittävät ryhmän ohjaamisen valmiudet edesauttavat työtyytyväisyyden lisäksi 

työhön sitoutuneisuutta (Albrecht ym., 2009; Garwood ym., 2018; Myers ym., 

2017). Toisaalta opettajat joilla on haasteita ryhmänohjauksessa kokevat 

enemmän stressiä sekä työuupumusta (Kokkinos, 2007; Oliver ym., 2011). 

Työssään enemmän stressiä ja uupumusta kokevat erityisopettajat käyttävät taas 

todennäköisemmin tehottomampia ryhmän ohjaamisen strategioita (Cancio ym., 

2018; Garwood ym., 2018).  

Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia 

erityisluokanopettajilla on ryhmän ohjaamisesta sekä millaiset ryhmän 

ohjaamisen keinot erityisluokanopettajat kokevat työssään toimiviksi. Lisäksi 
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pyrimme selvittämään, miten erityisluokanopettajat kokevat ryhmän ohjaamisen 

kokemusten vaikuttavan heidän työssä jaksamiseensa. Erityisluokanopettajien 

käytännön kokemukset ryhmän ohjaamisesta ovat jääneet pitkälti huomiotta. On 

merkityksellistä pohtia, millaiseksi ryhmän ohjaaminen koetaan erityisluokassa, 

jossa on joukko erilaisia oppijoita ja tarpeita ryhmänohjaukselle. Opettajien 

työssä jaksamista taas on tutkittu paljon työuupumuksen ja stressin 

näkökulmista, ja viime aikoina tutkijat ovat myös kohdentaneet kiinnostustaan 

erilaisiin positiivisiin motivaatiotekijöihin opettajan työssä (Klassen ym., 2012). 

Näitä ilmiöitä on aiemmin tutkittu yleisesti opettajien tai koko erityisopettajien 

ammattiryhmän näkökulmasta, eikä yksinomaan erityisluokanopettajien 

kokemuksiin kohdentunutta tutkimusta ole juurikaan tehty.  

Tutkimuksemme käsittelee ryhmän ohjaamista ja työssä jaksamista. Aluksi 

esittelemme tutkimuskirjallisuuden avulla ryhmän ohjaamisen kehityskulkua, 

merkitystä sekä toimivan ryhmänohjauksen piirteitä yleisesti ja erityisluokan 

kontekstissa. Työhyvinvoinnin teoriataustaa käsittelemme peruskäsitteistön ja 

niihin liittyvän tutkimustiedon kautta. Tämän jälkeen keskitymme 

tarkastelemaan aikaisempaa ryhmän ohjaamista sekä opettajien työssä 

jaksamista yhdistelevää tutkimusta. Tutkimusraportin lopuksi esittelemme 

tutkimuksemme löydökset, peilaamme tuloksiamme aiempaan tutkimukseen 

aiheesta sekä pohdimme ryhmän ohjaamista ja erityisluokanopettajien työssä 

jaksamista monipuolisesti eri näkökulmista.  
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2 RYHMÄN OHJAAMINEN KOULUSSA 

Ryhmän ohjaamisella (classroom management) tarkoitetaan kokonaisvaltaista 

toimintaa, jolla opettaja luo ympäristön oppilaiden sosiaalisten, emotionaalisten 

sekä akateemisten taitojen kehitykselle luokassa (Evertson & Weinstein, 2006, s. 

4). Ryhmän ohjaaminen merkitsee siis kaikkia niitä toimia, joilla pystytään 

edesauttamaan oppilaiden tehokasta oppimista koulussa (Demirdag, 2015; 

Wong ym., 2012). Evertson ja Weinstein (2006, s. 5) toteavat ryhmän ohjaamisen 

käsitteen olevan hyvin monitahoinen, sillä se sisältää käyttäytymisen, 

vuorovaikutuksen ja oppimisen ulottuvuudet. Heidän mukaansa ryhmän 

ohjaamisella on kaksi tehtävää eri tarkoituksiin; sillä ei ainoastaan pyritä 

ylläpitämään asianmukaista käyttäytymistä ja näin mahdollistamaan oppilaiden 

akateemista oppimista, vaan ryhmänohjaus pyrkii myös samalla edistämään 

oppilaiden sosiaalista ja moraalista kasvua. 

2.1 Ryhmän ohjaamisen kehityskulkua 

Ryhmän ohjaamisen systemaattinen tutkimus on aloitettu 1950-luvulla, joten 

luokkahuoneen ohjaamiselle on olemassa laaja teoreettinen tutkimuspohja 

(Oliver ym., 2011). Ryhmän ohjaaminen on aikaisemmin kulkenut kasvatusalalla 

luokan- ja ryhmänhallinnan käsitteinä. Hallinnan termistä on kuitenkin luovuttu 

vuosien saatossa. Hallinta saatetaan rinnastaa opettajan vahvaan kontrolliin sekä 

sääntöjen noudattamiseen (Evertson & Weinstein, 2006). Ryhmän ohjaamisen 

käsite väärinymmärretään kuitenkin edelleen usein koulumaailmassa siten, että 

se rinnastetaan kurin synonyymiksi (Wong ym., 2012). Koulussa tapahtuva 

ryhmän ohjaaminen ei kuitenkaan nykyisellään ole vain oppilaiden 

käyttäytymisen ohjaamista sääntöjen, palkkioiden ja rangaistusten avulla 

(Evertson & Weinstein, 2006). Wong ym. (2012) pohtivat ryhmän ohjaamisen 

tulkitsemisen kurin kautta olevan varsin ongelmallista, sillä tällöin kurista tulee 

ryhmän ohjaamisen painopiste oppilaiden oppimisen ja kehityksen sijaan. 
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Kuriin viittaavat käsitteet onkin pitkälti pyritty korvaamaan kattavammalla 

tietämyksellä oppilaiden henkilökohtaisista tarpeista (Jones & Jones, 2013). 

Jerome Freibergin ym. (2020) mukaan kasvava suuntaus ryhmän ohjaamisessa 

on pyrkimys pois tottelevaisuudesta kohti oppilaiden itseohjautuvuutta ja omaa 

käyttäytymisen hallintaa. Viime vuosina ryhmän ohjaamisen tutkimus on myös 

keskittynyt positiivisiin käyttäytymisen interventioihin sekä tukeen (Jones & 

Jones, 2013). Wong ym. (2012) huomauttavatkin, että tehokkaat opettajat eivät 

kurita luokkaansa, vaan ohjaavat sitä. 

Kouluissa pyritäänkin yhä enemmän hyödyntämään oppilaskeskeisiä 

lähestymistapoja opettajakeskeisten sijaan, ja muutoksilla on merkittävä 

vaikutus myös opettajien ryhmän ohjaamisen taitoihin (Korpershoek ym., 2016). 

Opetussuunnitelmat ja ryhmän ohjaamisen erilaiset suuntaukset pyrkivätkin 

korostamaan oppilaiden itsenäisyyttä, aktiivista osallistamista, ymmärrystä sekä 

ongelmanratkaisukykyä (Evertson & Weinstein, 2006). Ryhmän ohjaamisen 

toimintastrategiat pyrkivät ennen kaikkea tukemaan oppilaiden oppimista (Kern 

& Clemens, 2007).  

2.2 Ryhmän ohjaamisen merkitys koulussa 

Puutteellinen ryhmän ohjaaminen johtaa tyypillisesti opetuksen vähenemiseen 

(Oliver & Reschly, 2010). Usean oppilaan häiriökäyttäytymisestä voi syntyä 

kaoottinen tila, joka on vakava este oppilaiden oppimiselle luokassa (Epstein 

ym., 2008). Oliverin ym. (2011) mukaan niissä luokkahuoneissa, joissa esiintyy 

häiritsevää käyttäytymistä oppilaiden akateeminen sitoutuminen on 

vähäisempää ja oppilaat saavat heikompia akateemisia tuloksia. Heidän 

mukaansa korkean häiriötason luokissa ryhmän ohjaamisen puute voi myös 

pahentaa oppilaiden aggressiivista käyttäytymistä. 

Opettajien tuleekin keskittyä voimakkaasti ryhmän ohjaamiseen 

luokkahuoneessa, sillä kaikki oppilaat voivat hyötyä siitä (Korpershoek ym., 

2016). Oppilaiden käyttäytyminen muuttuu sekä autonomia ja sitoutuminen 

lisääntyy, kun opettaja käyttää ryhmän ohjaamisen taitojaan ja osoittaa 
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kiinnostuksensa oppilaita kohtaan (Demirdag, 2015). Ryhmän ohjaamisen tavat 

joilla pyritään parantamaan koulu- ja luokkaympäristöä, lisäävät tehokkaan 

opetuksen ja oppimisen mahdollisuuksia (Epstein ym., 2008).   

Tutkimukset viittaavat siihen, että luokkahuoneen ohjaamistaidot ovat 

merkittävä tekijä oppilaiden suoritusten kohentumisessa ja menestyksen 

lisääntymisessä (Demirdag, 2015; Jones & Jones, 2014). Lisäksi opettajan ryhmän 

ohjaamisen toimintatavat voivat vaikuttaa merkittävästi oppilaiden 

motivaatioon ja itsetuntoon koulupolun aikana (Demirdag, 2015). Tehokkaasti 

ohjatussa luokassa oppilaat ovat itse vastuussa ajastaan, noudattavat sääntöjä 

sekä käytänteitä, ovat sitoutuneita ja työskentelevät ahkerasti, jolloin oppilaat 

ennenkaikkea oppivat ja saavuttavat näkyviä tuloksia (Wong ym., 2012). 

Parhaimmillaan laadukas ryhmän ohjaaminen tarjoaa tasapainon opettajan 

tarpeille motivoida ja osallistaa oppilaita sekä oppilaiden tarpeiden tulla 

osallistetuksi ja tuetuksi oppimisprosessissaan (Jerome Freiberg ym., 2020). 

Toisaalta epäonnistuneella ryhmän ohjaamisella ja siitä kumpuavalla 

häiriökäyttäytymisellä on paljon negatiivisia vaikutuksia oppilaiden lisäksi 

myös opettajiin (Närhi ym., 2015). Oppilaiden ongelmakäyttäytyminen on 

opettajille häiriötekijä, joka vie aikaa opettamisesta ja oppimisesta (Jerome 

Freiberg ym., 2020; Oliver ym., 2011). Opettajilla joilla on vaikeuksia hallita 

luokkahuonekäyttäytymistä, on enemmän stressiä ja työuupumusta, ja heidän 

on vaikea vastata luokkahuoneensa opetusvaatimuksiin (Oliver ym., 2011).  

Opettajien lisäksi huolta ryhmän ohjaamisen haasteista kantaa yhteiskunta 

(Evertson & Weinstein, 2006). Ryhmän ohjaamisesta kumpuava stressi ja 

oppilaiden häiriökäyttäytyminen rajoittavat opettajankoulutukseen 

hakeutumista sekä opettajien pysyvyyttä alalla (Jones & Jones, 2013). Ryhmän 

ohjaamisesta ja sen ongelmista on tullut yksi suurimmista syistä opettajien 

loppuun palamiselle ja tyytymättömyyteen työssä (Evertson & Weinstein, 2006). 
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2.3 Toimiva ryhmän ohjaaminen 

Opettajien on haastavaa vastata luokkahuoneen opetusvaatimuksiin ilman 

ryhmän ohjaamisen asiantuntemusta (Oliver & Reschly, 2010). Ryhmä on 

luonnollinen ympäristö oppimiselle, ja sen toimivuus vaikuttaa voimakkaasti 

oppimisen laatuun (Nikkola, 2011). Ryhmädynamiikalla ja ryhmän ohjaajalla on 

merkittävä rooli niin ryhmän ilmapiirin kuin oppimisen näkökulmista 

tarkasteltuna (Bion, 1979; Nikkola, 2011). Ryhmän ohjaajan on keskeistä 

ymmärtää sekä tukea ryhmää ja sen vuorovaikutusta toimivan ryhmän 

saavuttamiseksi (Bion, 1979). Tärkeintä onkin oivaltaa, että opettajan toiminnan 

on muututtava ensin, jotta voidaan saada aikaan muutoksia oppilaiden 

toiminnassa (Demirdag, 2015; Oliver ym., 2011). Ryhmän ohjaamisen nähdään 

olevan opettajan kriittinen osaamisalue, ja opettajia tulisi kouluttaa käyttämään 

tutkimusnäyttöön perustuvia ryhmän ohjaamisen keinoja (Simonsen ym., 2008).  

 
Opettajan ryhmän ohjaamisen taidot 

Tehokas opettaja näkee ryhmän ohjaamisen prosessina, joka johtaa oppilaan 

oppimiseen (Wong ym., 2012). Ryhmän ohjaaminen ei kuitenkaan ole ainoastaan 

tehtyjen suunnitelmien toteuttamista, vaan usein se näkyy myös äkillisinä 

suunnitelmien muutoksina ja improvisointina koulupäivän aikana (Rytivaara, 

2011). Opettajan ryhmän ohjaaminen voi olla hyvin erilaista ja muuttuvaa. 

Demirdag (2015) kuvailee ryhmän ohjaamisen olevan sanallista tai ei-verbaalista, 

muodollista tai epämuodollista ja toisaalta systemaattista tai epäjärjestelmällistä 

toimintaa tilanteesta ja opettajasta riippuen. 

Jones ja Jones (2013) luokittelevat mallissaan opettajan ryhmän ohjaamisen 

taidot kuuteen eri osa-alueeseen. Opettajan on tärkeää ymmärtää ryhmän 

ohjaamisen tutkimusta ja teoriaa sekä oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Opettajan 

tulee luoda luotettavia suhteita oppilaiden kanssa, ja pyrkiä kehittämään 

vertaissuhteita sekä yhteyttä huoltajiin. Lisäksi opettajalta edellytetään hyvää 

hallinta- ja organisointikykyä, joka mahdollistaa oppilaiden turvallisen ja 

strukturoidun oppimisympäristön. Opettajalla tulee olla riittävät taidot eri 

opetusmenetelmien käyttöön sekä eriyttämiseen. On myös tärkeää, että opettaja 



10 

 

 

 

sitoutuu työskentelemään yhdessä koulun muiden aikuisten sekä oppilaiden 

huoltajien kanssa. Onnistuneen ryhmän ohjaamisen sekä työrauhan 

edellytyksenä myös on, että opettajalla on kyky puuttua mahdolliseen 

häiriökäyttäytymiseen sekä muuttaa käyttäytymistä. Kuuden osa-alueen 

hallinnan myötä oppilailla on mahdollisuus oppia akateemisia taitoja sekä 

käyttäytymisen taitoja koulussa (s. 6–7). 

 
Ryhmän ohjaamisen keinot 

Laadukkaan ryhmän ohjaamisen keskiössä ovat tutkimusnäyttöön perustuvat ja 

ennakoivat ryhmänohjauksen keinot (Oliver ym., 2011). Simonsen ym. (2008, s. 

354–357) ryhmittelevät näyttöön perustuvat käytänteet viiteen eri luokkaan: 

luokan struktuuri, säännöt ja käyttäytymisodotukset, oppilaiden osallistaminen, 

toimenpiteet asianmukaisen käyttäytymisen lisäämiseksi sekä menettelyt 

sopimattoman käyttäytymisen vähentämiseksi. Luokan struktuuria voidaan 

pyrkiä lisäämään rutiinien selkeyttämisellä sekä fyysisillä järjestelyillä 

(Simonsen ym., 2008). Luokassa tulee olla rutiinit, joiden avulla oppilaiden on 

mahdollista ennakoida koulupäivää ja sen etenemistä (Kern & Clemens, 2007; 

Simonsen ym., 2008). Luokan fyysisillä järjestelyillä kuten pysyvällä luokkatilalla 

ja istumajärjestyksellä voidaan pyrkiä vähentämään oppilaiden ei-toivottua 

käyttäytymistä (Epstein ym., 2008; Kern & Clemens, 2007; Simonsen ym., 2008). 

Lisäksi fyysisten järjestelyiden nähdään edistävän oppilaiden akateemista 

suoriutumista (Simonsen ym., 2008). 

Selkeitä sääntöjä ja käyttäytymisodotuksia pidetään tehokkaan ryhmän 

ohjaamisen tunnusmerkkinä (Kern & Clemens, 2007). Oppilaille tulee määritellä 

selkeät käyttäytymisodotukset, opettaa käyttäytymistä, tarkastella sitä sekä 

tarvittaessa vahvistaa käyttäytymistä odotusten mukaisesti (Epstein ym., 2008; 

Simonsen ym., 2008). Luokassa sääntöjä tulee olla määrällisesti vähän, ja ne tulee 

määritellä positiiviseen sävyyn (Kern & Clemens, 2007; Simonsen ym., 2008). 

Kun luokassa on selkeät säännöt ja käyttäytymisodotukset, oppilaiden 

akateeminen aktiivisuus lisääntyy (Simonsen ym., 2008). 
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Asianmukaisen käyttäytymisen lisäämisessä on keskeistä käyttää toistuvia 

käytänteitä kuten positiivista palautetta sekä mahdollista palkkiojärjestelmää 

(Simonsen ym., 2008). Positiivinen palaute lisää todennäköisyyttä sille, että 

oppilaat käyttäytyvät sääntöjen ja käyttäytymisodotusten mukaisesti (Kern & 

Clemens, 2007). Positiivinen palaute kohdistetaan käytökseen silloin, kun 

oppilas toimii sääntöjen ja käyttäytymisodotusten mukaan (Närhi ym., 2015; 

Simonsen ym., 2008). Myös sopimattomaan käytökseen tulee reagoida toistuvin 

menettelyin esimerkiksi lyhyin virheen korjauksin ja palkkioiden menettämisellä 

(Simonsen ym., 2008). Käyttäytymisodotusten ohella oppilaiden osallisuus ja 

mahdollisuus vaikuttaa on osoittautunut tehokkaaksi toimenpiteeksi 

häiriökäyttäytymisen estämisessä (Kern & Clemens, 2007; Simonsen ym., 2008) 

sekä oppilaiden sitoutumisen lisäämisessä (Kern & Clemens, 2007). 

Edellä mainittujen tutkimusnäyttöön perustuvien ja ennakoivien 

strategioiden nähdään parantavan luokan yleistä oppimisympäristöä siten, että 

ympäristö on oppimiselle otollinen sekä opetus on tehokasta (Kern & Clemens, 

2007). Opettajat kuitenkin puuttuvat luokkahuoneen häiriökäyttäytymiseen liian 

usein kurinpidollisin toimin harkitsematta ympäristön ja opetuksen mahdollisia 

muutoksia, joilla voitaisiin edesauttaa oppilaiden asianmukaista käyttäytymistä 

ja oppimista (Jones & Jones, 2013). Opettajan tulee tehdä tutkimusta siitä, mitkä 

asiat ruokkivat ongelmakäyttäytymistä, ja muokata luokkahuoneympäristöä 

epäasiallisen käyttäytymisen vähentämiseksi (Epstein ym., 2008).  

2.4 Ryhmän ohjaaminen erityisluokassa 

Luokkamuotoisesta erityisopetuksesta vastaa erityisluokanopettaja (Takala, 

2010b). Lisäksi erityisluokassa erityisluokanopettajalla on tukenaan yksi tai 

useampi koulunkäynninohjaaja, jotka luokasta riippuen ohjaavat ryhmää sekä 

auttavat opetuksessa (Takala, 2010a). Ryhmän ohjaaminen on keskeinen taito, 

jota erityisopettajat tarvitsevat maksimoidakseen oppilaiden akateemisia 

saavutuksia, parantaakseen oppilaiden sosiaalisia taitoja, edistääkseen 

positiivista luokkahuoneilmapiiriä sekä mahdollistaakseen tukea 
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erityistarpeisille oppilaille (Myers ym., 2017). Oliver ja Reschly (2010) arvottavat 

ryhmän ohjaamisen taidot erityisen tärkeiksi juuri erityisluokanopettajille, sillä 

lähtökohtaisesti ajatellaan, että erityisluokilla esiintyy yleisopetusta enemmän 

esimerkiksi häiriökäyttäytymistä. He esittävätkin oletuksen siitä, että 

erityisluokanopettajilla on korkeammat valmiudet niin käyttäytymisen kuin 

myös yleisesti ryhmän ohjaamiseen. 

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat saavuttavat todennäköisemmin tuloksia 

oppimisessa ja käyttäytymisessä, kun opettajat käyttävät luokassaan 

tutkimusnäyttöön perustuvia ryhmän ohjaamisen keinoja (Myers ym., 2017). 

Aikaisemman tutkimuksen mukaan erityisopettajat käyttävät työssään 

tehokkaita, ennakoivia ja tutkimusperustaisia ryhmän ohjaamisen strategioita 

(Cumming ym., 2021; Kuronja ym., 2019). Tällaisia myös erityisoppilaita 

hyödyttäviä strategioita ovat jo aikaisemmin mainitut struktuuri, rutiinit, 

säännöt, toivotun käyttäytymisen opettaminen sekä positiivinen palaute (Myers 

ym., 2017). 

Erityisluokassa tapahtuvan tehokkaan ryhmän ohjaamisen nähdään 

alkavan rutiinien sekä struktuurin luomisella ja opettamisella, minkä tehtävänä 

on varmistaa, että oppilaat ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan koulussa (Myers 

ym., 2017). Niiden tarkoituksena on luoda raamit kaikelle luokassa tapahtuvalle 

toiminnalle (Myers ym., 2017; Oliver ym., 2011).  Struktuurin ja rutiinien 

toteutumista erityisluokassa voidaan vahvistaa ja tukea muun muassa kuvien 

käytöllä sekä selkeillä käyttäytymisodotuksilla ja säännöillä (Myers ym., 2017; 

Oliver ym., 2011). Erityisoppilaiden nähdään hyötyvän suorista ja selkeistä 

ohjeista sekä käyttäytymisodotuksista (Myers ym., 2017). Närhi ja Klenberg 

(2010) toteavat tilanteiden jäsentämisen tukevan erityisesti 

tarkkaavaisuushäiriöisten oppilaiden käyttäytymistä. Kun oppilaille on selvää, 

miten koulussa tulee toimia, häiriökäyttäytyminen vähenee, opettaja pystyy 

keskittymään opetustyöhön ja oppilaiden akateeminen suoriutuminen paranee 

(Myers ym., 2017).  

Käyttäytymiseen keskittyvä positiivinen palaute on kriittinen tekijä sille, 

että struktuuri, rutiinit sekä käyttäytymisodotukset toteutuvat erityistä tukea 
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tarvitsevilla oppilailla (Myers ym., 2017). Annetun palautteen tulee olla 

positiivista, johdonmukaista, selkeää sekä välitöntä (Myers ym., 2017; Närhi & 

Klenberg, 2010), ja tällaisesta palautteesta hyötyvät erityisesti erityistarpeiset 

oppilaat (Myers ym., 2017). Positiivinen käyttäytymisen tuki on tärkeä osa 

etenkin vaikeavammaisten koulunkäyntiä tukevia käytänteitä (Browder & 

Cooper-Duffy, 2003). 

Käyttäytymistä ja ryhmän ohjaamista voidaan tukea erityisluokassa 

monimuotoisesti (Myers ym., 2017). Puhetta tukevien, täydentävien ja 

korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytöllä on todettu olevan positiivisia 

vaikutuksia erityistarpeisten oppilaiden haastavan käytöksen vähentämisessä 

(Walker & Snell, 2013). Aikaisempi tutkimus viittaa siihen, että lapset joilla on 

viiveitä kommunikaatiossa ja sosiaalisissa taidoissa, käyttäytyvät 

todennäköisemmin haastavasti (Gresham ym., 2001; Walker & Snell, 2013). 

Gresham ym. (2001) toteavatkin, että erityisluokissa on tärkeää huomioida 

oppilaiden sosiaalisten taitojen puutteet. Heidän mukaansa sosiaalisia taitoja 

tulee opettaa oppilaille intensiivisesti, jotta voidaan odottaa muutoksia 

oppilaiden käyttäytymisessä. Esimerkiksi kuvakommunikaatio on osoittautunut 

keskeiseksi keinoksi autististen lasten vuorovaikutuksen tukemisen, sosiaalisten 

taitojen ja ryhmän toiminnan kehittämisessä (Lerna ym., 2014). Myös 

tukiviittomat ovat toimiva tapa tukea kommunikaatiota, tehtävien tekoa, 

suunnata tarkkaavaisuutta sekä vähentää ei-toivottua käyttäytymistä 

kehitysvammaisilla oppilailla sekä oppilailla, joilla on oppimisvaikeuksia 

(Lawrence, 2001).  

Luokkatasoisten ryhmän ohjaamisen toimien lisäksi, Myers ym. (2017) 

toteavat, että erityisluokalla annettavan ohjauksen ja opetuksen tulee olla 

eriytettyä ollakseen tehokasta. Erityisluokalla opiskelevat oppilaat voivat erota 

taidoiltaan sekä haasteiltaan hyvin paljon toisistaan, jolloin oppilaat tarvitsevat 

yksilöllistä tukea päivittäin (Myers ym., 2017; Takala, 2010b). Tämän lisäksi 

esimerkiksi kehitysvammaiset oppilaat vaativat jatkuvaa yksilöllistä ohjausta 

(Browder & Cooper-Duffy, 2003; Myers ym., 2017). Erityisoppilaat tarvitsevatkin 

enemmän huomiota, aikaa sekä resursseja koulussa (Kebbi, 2018). 
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Erityisluokassa järjestettävä opetus mahdollistaa yksilöllisemmän ja 

tehokkaamman opetuksen sekä ohjauksen yleisopetusta pienemmissä 

opetusryhmissä (Kuronja ym., 2019; Takala, 2010b).  
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3 OPETTAJIEN TYÖHYVINVOINTI 

Työhyvinvoinnin ilmiöön on olemassa monenlaisia lähestymistapoja. Kuitenkin 

työstressin ja työuupumuksen näkökulmat ovat olleet aikaisemman 

työhyvinvoinnin tutkimuksen keskiössä (Hakanen, 2004). Pahoinvoinnin 

näkökulman rinnalle on kuitenkin viime vuosina noussut myönteinen 

näkökulma työhyvinvointiin esimerkiksi työn imun käsitteen kautta (Kinnunen, 

2019; Klassen ym., 2012). Työstressin, työuupumuksen ja työn imun voidaankin 

todeta vaikuttavan keskeisesti työssä jaksamiseen (Hakanen, 2004). Nämä 

käsitteet ovat myös näkyneet opettajien sekä erityisopettajien työhyvinvointia ja 

ryhmän ohjaamista yhdistelevässä tutkimuksessa (Cancio ym., 2018; Garwood 

ym., 2018; Pepe & Addimando, 2013). 

3.1 Opettajien työstressi ja stressin hallinta 

Opettajien kokema stressi, stressin lähteet sekä seuraukset 

Opettajien ammatti nähdään hyvin stressaavana (Kebbi, 2018; Saloviita & 

Pakarinen, 2021). Opetusalan työolobarometrin (2021) mukaan opetusalan 

työntekijöiden kokema työstressin määrä on selvästi korkeampi kuin 

suomalaisessa työelämässä keskimäärin. Pepe ja Addimando (2013) toteavat 

opettajien työperäisen stressin olevan tulosta tilanteesta, jossa opettajiin 

vaikutetaan negatiivisesti useista stressaavista lähteistä. Stressi siis syntyy 

tilanteessa, jossa yksilö ei koe selviävänsä ympäristön vaatimuksista ja hänen 

hyvinvointinsa vaarantuu (Lazarus & Folkman, 1984).  

Opettajan kokeman stressin lähteet ovat henkilökohtaisia ja riippuvat 

persoonallisuuden, arvojen, taitojen sekä olosuhteiden välisestä 

vuorovaikutuksesta (Antoniu ym., 2013).  Vaikka koettu stressi riippuu monesta 

eri tekijästä ja niiden vuorovaikutuksesta, voidaan erilaiset stressitekijät Kebbin 

(2018) mukaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin stressitekijöihin. Hänen mukaansa 

ulkoista stressiä ovat esimerkiksi kouluun ja oppilaisiin liittyvät stressitekijät, 
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kun taas sisäisiä stressitekijöitä voivat olla esimerkiksi omien henkilökohtaisten 

tavoitteiden saavuttaminen. 

Stressi vaikuttaa opettajien yleiseen työtyytyväisyyteen sekä 

päätöksentekoon ja toimintaan töissä (Kebbi, 2018).  Pepe ja Addimando (2013) 

kertovat työstressin vaikuttavan esimerkiksi opettajien kokemaan pystyvyyteen, 

motivaatioon ja ärsytykseen sekä siihen, kuinka tehokkaasti opettajat pystyvät 

opettamaan. Pitkittyneen työstressin vaikutukset opettajilla voivat olla vakavia, 

ja ne sisältävät psykologisia ongelmia, kuten työuupumuksen (Kebbi, 2018) sekä 

korkeamman riskin kokea masennusoireita (Gluschkoff ym., 2016). Opettajien 

pitkäkestoinen stressi voi myös johtaa matalaan suoriutumiseen ja motivaatioon 

töissä sekä väsymykseen, joka voi lopulta johtaa irtisanoutumiseen (Kebbi, 2018). 

Opettajien kokema stressi lisääkin todennäköisyyttä vaihtaa opetusalalta toiseen 

työhön (Klassen & Chiu, 2011). Jossain määrin opettajien kokemalla stressillä voi 

myös olla myönteisiä seurauksia. Mujtaba ja Reiss (2013) esittävät, että stressi voi 

parantaa opettajien motivaatiota, luovuutta, minäpystyvyyttä sekä 

suoriutumista töissä, ja nämä stressin positiiviset vaikutukset usein unohdetaan 

alan tutkimuksessa.  

Opettajien stressiin keskittyvistä tutkimuksista huolimatta Cancio ym. 

(2018) toteavat, että erityisopettajien stressistä tiedetään verrattain vähän. 

Cumming ym. (2021) havaitsivat tutkimuksessaan, että erityisopettajat joiden 

työympäristö sisältää enemmän tukea ja resursseja työn tekemiseen, kokevat 

vähemmän uupumusta ja stressiä. Cancio ym. (2019) tunnistivat 

tutkimuksessaan erityisopettajien olevan väsyneitä sekä kokevan työstään 

stressiä, mikä häiritsi heidän työnsä laatua. Garwoodin ym. (2018) tutkimuksessa 

roolien epäselvyys ja roolikonfliktit nähtiin erityisen haitallisina stressitekijöinä 

erityisopettajien työhyvinvoinnille. Tutkimuksen erityisopettajat näkivät 

työmääränsä ja heihin kohdistuvat odotukset liian suurina, mistä aiheutui 

konflikteja töissä. Kebbin (2018) tutkimuksessa erityisen tuen tarpeen oppilaita 

opettavien erityisopettajien ja luokanopettajien useimmiten koetut seuraukset 

stressistä olivat uupumus, päänsärky, stressin vaikutus elämän muihin osa-

alueisiin sekä opettajien kokema turhautuminen.  
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Opettajien stressin hallinta 

Opettajien koulutyöstä kumpuavaa stressiä voidaan säädellä useiden 

selviytymisstrategioiden käytöllä (Antoniu, 2009; Kebbi, 2018). 

Selviytymisstrategioilla tarkoitetaan kognitiivisia ja toimintaan suuntautuneita 

stressinhallintakeinoja, joiden avulla voidaan käsitellä niitä ympäristön 

vaatimuksia, jotka kuormittavat yksilön voimavaroja (Lazarus & Folkman, 1984). 

Selviytymisstrategiat voidaan nähdä resurssina, joka auttaa opettajia 

käsittelemään työhön liittyviä stressitekijöitä, välttämään työuupumusta sekä 

edistämään oppilaiden oppimista (Antoniu ym., 2013).  

Aktiivisissa selviytymisstrategioissa ihmiset pyrkivät muuttamaan stressin 

lähdettä tai itseään (Cancio ym., 2018). Antoniu ym. (2009) havaitsivat 

tutkimuksessaan, että opettajat joilla oli vähemmän stressiä, käyttivät 

aktiivisempia selviytymisstrategioita, kun taas opettajat joiden stressitaso oli 

korkeampi, käyttivät passiivisempia selviytymisstrategioita. Cancion ym. (2018) 

sekä Antoniun ym. (2009) tutkimukset viittaavat siihen, että erityisopettajat 

käyttävät yleensä aktiivisia selviytymisstrategioita.  Antoniun ym. (2009) 

tutkimuksessa erityisopettajien eniten käyttämiä selviytymisstrategioita olivat 

muun muassa työn uudelleenorganisointi, priorisointi, työn mielenkiintoiseksi 

tekeminen ja ongelmien selvittäminen välittömästi. 

Aktiivisten selviytymisstrategioiden lisäksi sosiaalisen tuen merkitys 

stressin hallinnassa on nostettu esille useissa tutkimuksissa. Sosiaalinen tuki 

mahdollistaa opettajille emotionaalista tukea, kuten sympatiaa ja ymmärrystä 

sekä ongelmakeskeistä tukea esimerkiksi neuvoja, apua tai tietoa (Antoniu ym., 

2009). Opettajat hyödyntävät kollegoiden, ystävien ja perheen tukea stressin 

hallintaan huomattavasti enemmän kuin työnohjausta ja terapiaa (Kebbi, 2018). 

Antoniu ym. (2009) totesivat tutkimuksessaan erityisopettajien hakevan 

ongelmakeskeistä tukea kollegoiltaan ja emotionaalista tukea puolisoiltaan. 

Cancio ym. (2018) nostivat tutkimuksessaan esille erityisopettajien saavan 

kollegoiltaan niin emotionaalista tukea kokemusten muodossa kuin 

ongelmakeskeistä tukea ohjeiden ja vinkkien muodossa. Myös Garwoodin ym. 



18 

 

 

 

(2018) tutkimuksessa erityisopettajat korostivat kollegoiden tukea ja kertoivat 

toisistaan ja toisten oppilaista huolehtimisen olevan iso osa menestystä sekä 

alalla pysymistä.   

Erityisopettajien ja yleisopetuksen opettajien stressin hallinnassa on 

havaittu tutkimuksessa joitakin eroavaisuuksia. Kebbi (2018) nosti 

tutkimuksessaan esille, että erityisopettajilla oli proaktiivisempi asenne stressin 

lievittämistä kohtaan kuin yleisopetuksen opettajilla. De Stasio ym. (2017) 

korostavat itsetunnon ja minäpystyvyyden olevan selviytymistä tukeva 

mekanismi työn stressitekijöitä vastaan erityisesti erityistarpeisten lasten 

opettajilla. Pepe ja Addimando (2013) selittävät erityisopettajien stressin 

hallintaa koulutuksen näkökulmasta; erityisopettajat ovat todennäköisemmin 

paremmin valmistautuneita hallitsemaan niin pieniä kuin suuria oppimisen 

haasteita, ja siten pystyvät vähentämään koettua stressiä. Kebbin (2018) 

tutkimuksessa erityisopettajat sietivät oppilaiden arvostuksen puutetta 

luokanopettajia paremmin, eivätkä kokeneet sitä juurikaan stressaavaksi. 

Toisaalta erityisopettajien antama yksilöllinen huomio ja luottamuksen 

rakentaminen oppilaiden kanssa voi helpottaa osaltaan tietynlaista työstressiä 

(Pepe & Addimando, 2013). 

3.2 Opettajien työuupumus ja työnimu 

Työuupumus opettajien työhyvinvoinnin uhkana 

Opettajien työuupumus voidaan nähdä opettajan kokemana työhön liittyvänä 

fysiologisena sekä psykologisena pahoinvointina ja uupumuksena (De Stasio 

ym., 2017). Työuupumus määritellään kolmen ulottuvuuden: emotionaalisen 

uupumuksen, depersonalisaation eli kyynistymisen sekä vähentyneiden 

henkilökohtaisten saavutusten tunteiden kautta (Maslach ym., 2001). 

Työuupumus syntyy pitkittyneen stressin, opettajan ominaisuuksien ja 

selviytymisstrategioiden yhteisvaikutuksessa (Brunsting ym., 2014). Opettajien 

kokema työuupumus vaikuttaa useisiin osa-alueisiin opettajien ammatissa (Aloe 

ym., 2014). Uupuminen aiheuttaa opettajien väsymistä, terveysongelmia sekä 
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oppilaiden heikompia oppimistuloksia (Brunsting ym., 2014). Useat tutkimukset 

ovat myös vahvistaneet työuupumuksen suurimmaksi syyksi opettajan työstä 

lähtemiselle (Aloe ym., 2014).  

Erityisopettajien nähdään olevan korkeassa riskissä työuupumukselle 

(Brunsting ym., 2014; De Stasio ym., 2017), ja erityisopettajien työ sisältää paljon 

uupumukseen yhdistettäviä tekijöitä (Brunsting ym., 2014). De Stasion ym. 

(2017) tutkimuksen mukaan erityisopettajien suurimmat riskit työuupumukselle 

johtuvat velvollisuudesta selviytyä oppimisvaikeuksien ja aggressiivisten 

oppilaiden kanssa, konflikteista kollegoiden välillä, ongelmallisista suhteista 

vanhempiin, aikapaineista sekä suurista luokista.  Brunsting ym. (2014) 

tunnistivat tutkimuksessaan roolikonfliktien, roolien epäselvyyden sekä 

oppilaiden erityistarpeiden kuten tunne-elämän häiriöiden, olevan altistavia 

tekijöitä erityisopettajien uupumiselle. 

Sen sijaan opettajien itsetunto, minäpystyvyys sekä työtyytyväisyys 

näyttäytyvät tutkimuksessa työuupumukselta suojaavina tekijöinä, kun 

tarkastellaan erityisopettajien uupumusta (De Stasio ym., 2017). Brunsting ym. 

(2014) havaitsivat tutkimuksessaan hallinnollisen tuen ja opettajien 

työkokemuksen olevan yhteydessä vähempään työuupumukseen 

erityisopettajilla. Myös Skaalvik ja Skaalvik (2009) näkivät tutkimuksessaan 

esihenkilöiden tuen, autonomian ja myönteiset suhteet vanhempien kanssa 

työvoimavaroina, jotka voivat lisätä työtyytyväisyyttä ja vähentää 

työuupumusriskiä.  

 

Työn imu – opettajien työhyvinvoinnin positiivinen ulottuvuus 

Työuupumuksen ja stressin tutkimuksen lisäksi tutkijat ovat olleet 

kiinnostuneita positiivisista motivaatiotekijöistä opettajan työssä, kuten työn 

imusta sekä siitä miten se näkyy kouluympäristössä (Klassen ym., 2012). Työn 

imu on käsitteenä moniulotteinen rakennelma (Gonzáles-Romá ym., 2006). 

Schaufeli ym. (2002) ovat kehittäneet työn imun (work engagement) 

työhyvinvointia kuvaavaksi käsitteeksi. Heidän mukaansa työn imu voidaan 

määritellä myönteiseksi ja tyydyttäväksi työhön liittyväksi mielentilaksi, jolle on 
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ominaista tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Tarmokkuudelle on 

ominaista sitkeys työn teon aikana, energisyys, halu panostaa työhönsä sekä 

ponnistelu myös silloin, kun kohdataan vastoinkäymisiä. Omistautuminen on 

kokemusta innostuksesta, merkityksestä, ylpeydestä, inspiraatiosta ja 

haasteellisuudesta työssä. Uppoutumiselle taas on tyypillistä syvä 

paneutuminen ja keskittyminen omaan työhön sekä työstä koettu nautinto, 

jolloin aika kuluu nopeasti ja työstä on haastavaa irrottautua. Näistä kolmesta 

työn imun ulottuvuudesta tarmokkuus ja omistautuminen nähdään työn imun 

ydinosina (Gonzáles-Romá ym., 2006). 

Opettajien on tutkimuksessa todettu kokevan suhteessa korkeaa työn imua 

muihin ammattiryhmiin verraten (Schaufeli ym., 2006). Työn imua kokevat 

opettajat ovat energisiä, motivoituneita ja tehokkaita suorittaessaan työtehtäviä 

sekä pystyvät selviytymään työn monimuotoisista vaatimuksista (Klassen ym., 

2012). Työn imua kokevien opettajien uskotaan myös olevan myös vähemmän 

alttiita työuupumukselle (Hakanen ym., 2006). Opettajat jotka kokevat enemmän 

työn imua, hakevat todennäköisesti vähemmän apua terveysongelmiin tai 

lähtevät opetusalalta (Klassen ym., 2012). Työn imun on todettu olevan 

yhteydessä myös työkykyyn (Hakanen, 2004). 

Työn imun kokeminen on opettajilla yhteydessä korkeampaan 

työtyytyväisyyteen sekä matalampaan haluun lopettaa työnsä (Hakanen, 2004; 

Klassen ym., 2012). Vaikka työn imu ei ole sama asia kuin työtyytyväisyys, on 

tyypillistä, että ne esiintyvät usein yhdessä (Klassen ym., 2012).  Pepe ym. (2021) 

havaitsivat tutkimuksessaan, että korkea työn imu voi puskuroida 

työtyytyväisyyden vaikutusta opettajien kokemaan stressiin, ja vähentää siten 

vaikeiden työolojen haitallisia vaikutuksia. Toisaalta Hakasen (2004) mukaan 

opettajien työn liialliset vaatimukset itsessään heikentävät työn imua ja sitä 

kautta työhyvinvointia. 

Käsitteenä työn imu siis kuvaa työhyvinvointia positiivisena tilana 

(Hakanen, 2004). Työn imu voidaankin nähdä vastakkaiseksi tilaksi 

työuupumukselle (Schaufeli ym., 2006), mutta työn imu ja työuupumus 

määritellään kuitenkin toisistaan erillisiksi ilmiöiksi (Schaufeli ym., 2002). On siis 
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ainakin jossain määrin mahdollista, että uupumusta kokeva henkilö kokee myös 

työn imua, tai työn imua kokeva henkilö kokee työuupumusta (Schaufeli & 

Salanova, 2011).  

3.3 Työssä jaksaminen ja ryhmän ohjaaminen 

Aikaisemman tutkimuksen valossa yksi merkittävimmistä tekijöistä opettajan 

työssä koettuun stressiin on oppilaiden häiriökäyttäytyminen luokassa (Kebbi, 

2018; Kokkinos, 2007; Pepe & Addimando, 2013). Oppilaiden ei-toivotusta 

käyttäytymisestä aiheutuva stressi ennustaa opettajien depersonalisoitumista eli 

kyynistymistä (Kokkinos, 2007).  Saloviita ja Pakarinen (2021) toteavat 

tutkimuksessaan erityisluokanopettajien olevan muita opettajaryhmiä 

kyynistyneempiä, ja arvelevat tämän olevan seurausta käyttäytymisen ja 

opetuksen ongelmista, joita erityisopettajat kohtaavat luokissaan. Garwoodin 

ym. (2018) tutkimuksessa erityisopettajan matala minäpystyvyys ryhmän 

ohjaamisessa sekä luokan sisäiset konfliktit olivat merkittäviä kyynistymisen 

ennustajia.  

Oppilaiden häiritsevän käyttäytymisen ohjaaminen oli stressin lähde, joka 

Kokkinoksen (2007) tutkimuksessa ennusti systemaattisesti opettajien 

työuupumusta. Myös Pyhällön ym. (2011) tutkimuksessa ilmeni, että oppilaiden 

haastava käytös ja sen kohtaaminen ovat suurimpia tekijöitä opettajien 

kokemalle stressille. On kuitenkin mahdollista, että opettajat jotka kokevat 

stressiä työn muista osa-alueista, voivat kokea oppilaiden käyttäytymisen 

negatiivisemmin, ja siten kasvattaa sen merkitystä stressitekijänä (Kokkinos, 

2007). Stressiä voi myös aiheutua, jos opettajat käsittelevät väärin oppilaiden 

häiriökäyttäytymistä tai eivät huomioi sitä (Pepe & Addimando, 2013).  

Opettajien ryhmän ohjaamisen taitoihin keskittyminen on siis hyvin 

merkityksellistä. On olemassa tutkimuksellista näyttöä siitä, että ammatillinen 

kehittyminen niin ennen opettajan ammattiin ryhtymistä kuin opettamisen 

aikana on erittäin merkittävä tapa torjua opettajien työuupumusta (Kokkinos, 

2007). Garwood ym. (2018) havaitsivat tutkimuksessaan, että erityisopettajat 
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jotka eivät olleet uupuneita, käyttivät työssään tehokkaampia ja enemmän 

tutkimukseen perustuvia käyttäytymisen ohjaamisen strategioita. Myös Cancio 

ym. (2018) toteavat tutkimuksessaan, että vähemmän stressiä 

kokevat erityisopettajat hyödyntävät todennäköisemmin tehokkaampia 

käytänteitä luokassaan. Keskeistä on opettaa oppilaille toivottua käytöstä, ohjata 

käyttäytymistä positiivisella palautteella sekä tarvittaessa palkita siitä 

rankaisemisen sijaan (Garwood ym., 2018).  

Onnistuneen ryhmän ohjaamisen myötä erityisopettajat kokevat parempaa 

työtyytyväisyyttä ja heidän opetuskapasiteettinsa paranee, jolloin positiivinen 

vaikutus näyttäytyy parhaimmillaan oppilaiden kohentuneina oppimistuloksina 

(Cancio ym., 2018). Riittävät ryhmän ohjaamisen taidot ovat opettajan 

työtyytyväisyyden lisäksi merkittävä tekijä sitoutuneisuuden ja ammatissa 

pysymisen kannalta (Albrecht ym., 2009; Garwood ym., 2018; Myers ym., 2017). 

Garwood ym. (2018) havaitsivat tutkimuksessaan opettajien kokeman 

pystyvyyden ryhmän ohjaamisessa ennustavan merkitsevästi erityisopettajien 

kokemaa henkilökohtaisten saavutusten tunnetta. Myös De Stasio ym. (2017) 

totesivat tutkimuksessaan, että erityisopettajien positiivinen käsitys työstään ja 

opetuskyvyistään sekä positiiviset suhteet oppilaiden kanssa ennustivat 

todennäköisemmin onnistumisia oppilaiden kanssa.  
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA 
TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia 

erityisluokanopettajilla on ryhmän ohjaamisesta erityisluokassa sekä millaiset 

ryhmän ohjaamisen keinot erityisluokanopettajat kokevat työssään toimiviksi. 

Halusimme myös tutkia, miten erityisluokanopettajat kokevat ryhmän 

ohjaamisen kokemusten vaikuttaneen heidän työssä jaksamiseensa. 

Tutkimuskysymyksemme ovat: 

 
 

1. Millaisia kokemuksia erityisluokanopettajilla on ryhmän 

ohjaamisesta erityisluokassa? 

2. Millaiset ryhmän ohjaamisen keinot erityisluokanopettajat 

kokevat työssään toimiviksi?  

3. Miten erityisluokanopettajat kokevat ryhmän ohjaamisen 

kokemusten vaikuttaneen heidän työssä jaksamiseensa? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Toteutimme tutkimuksemme laadullisella tutkimusotteella. Laadullisessa 

tutkimuksessa on useita hyvin erilaisia tutkimussuuntauksia (Tuomi & Sarajärvi, 

2018). Laadullinen tutkimus pyrkii tutkimaan, miten yksilöt ja ryhmät rakentavat 

merkityksiä kokemuksilleen (Patton, 2015). Tässä tutkimuksessa olemme 

kiinnostuneita erityisluokanopettajien ryhmän ohjaamisen kokemuksista ja 

näiden kokemusten koetusta vaikutuksesta opettajien työssä jaksamiseen, joten 

koemme laadullisen tutkimusotteen ja eritoten sen fenomenologisen 

tutkimussuuntauksen soveltuvan tutkimuksemme tavoitteisiin. 

Fenomenologisen tutkimuksen nähdäänkin soveltuvan kaikkiin subjektiivista 

kokemusta tutkiviin tieteenaloihin (Perttula, 2005).  

5.1 Fenomenologinen lähestymistapa 

Valitsimme tutkimuksemme lähestymistavaksi fenomenologisen 

tutkimussuuntauksen. Fenomenologinen tutkimus pyrkii kuvaamaan ihmisten 

kokemuksia jostain ilmiöstä sekä sitä, kuinka he kokevat sen mitä kokevat 

(Giorgi, 1985; Patton, 2015). Fenomenologisen tutkimuksen kohteena ovat 

ihmisten yksilölliset kokemukset, jotka muotoutuvat niille annettujen 

merkitysten mukaan (Husserl, 1995; Patton, 2015; Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Tutkimuksemme kohdalla yksilölliset kokemukset koskivat 

erityisluokanopettajien kokemuksia ryhmän ohjaamisesta ja sen toimivista 

keinoista sekä sitä, miten erityisluokanopettajat kokevat näiden kokemusten 

vaikuttavan omaan työssä jaksamiseensa.   

Laineen (2010) mukaan fenomenologisessa lähestymistavassa nähdään, että 

ihmiset rakentuvat aina suhteessa maailmaan, ja tätä maailmaa tarkastellaan aina 

yksilön perspektiivistä käsin.  Hänen mukaansa yksilön perspektiivit ovat 

muotoutuneet yksilön eletyn elämän myötä ja koostuvat erilaisista 

kokemuksista, arvoista, käsityksistä ja tavoista tuntea. Näin voimme ajatella, että 

jokaisella erityisluokanopettajalla on omat henkilökohtaiset ominaisuutensa sekä 
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omanlaisensa menneisyys, ja näiden kautta muotoutunut perspektiivi. Tämän 

yksilöllisen perspektiivin läpi opettajat kokevat todellisuutta ja tulkitsevat 

kokemuksiaan (Laine, 2010). Fenomenologinen lähestymistapa sopii 

tutkimukseemme, sillä tarkoituksenamme on saada selville 

erityisluokanopettajien henkilökohtaisia kokemuksia ryhmän ohjaamisesta sekä 

ryhmän ohjaamisen kokemusten koetusta vaikutuksesta opettajien työssä 

jaksamiseen. 

Yksilön näkökulman lisäksi fenomenologiassa korostetaan yhteisöä sekä 

kokemuksille annettuja jaettuja merkityksiä. Fenomenologiseen 

lähestymistapaan kuuluu oletus, että yhteisesti koetulla ilmiöllä on olemassa 

yhteisiä merkityksiä (Patton, 2015). Fenomenologisessa merkitysteoriassa 

ajatuksena on, että ihmiset ovat lähtökohtaisesti yhteisöllisiä, sillä yksilöt 

kasvavat ja luovat merkityksiä niissä yhteisöissä, missä he kasvavat (Laine, 2010). 

Tämän vuoksi merkityksiä kutsutaan intersubjektiivisiksi, eli yksilöiden välisiksi 

ja jaetuiksi merkityksiksi (Laine, 2010; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Kouluyhteisö on 

erityisopettajille yksi merkityksiin vaikuttava yhteisö.  Laineen (2010) mukaan 

opettajan maailma on jatkuvasti yhteydessä niin oppilaisiin kuin 

kouluinstituutioon, joten sitä ei voida nähdä irrallisena. Näin ollen 

tutkimuksessamme on mahdollista löytää myös jaettuja merkityksiä 

kokemuksille, sillä haastateltavat ovat samaa ammattikuntaa, työskententelevät 

samankaltaisissa työympäristöissä sekä kaikilla on jonkinlaisia kokemuksia 

ryhmän ohjaamisesta erityisluokassa.  

5.2 Tutkimuksen ihmiskäsitys 

Fenomenologisen tutkimuksen lähtökohtana on ihmiskäsityksen 

määritteleminen (Rauhala, 1990). Perttulan (1995) mukaan luotettavan 

kokemuksen tutkimuksen edellytyksenä on, että tutkija esittelee 

tutkimusmenetelmän olettaman ihmiskäsityksen. Tässä tutkimuksessa 

määrittelemme käsityksen ihmisestä Lauri Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen 
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mukaan. Rauhalan holistinen ihmiskäsitys nähdään eksistentiaalisen 

fenomenologian vallitsevana ihmiskäsityksenä (Perttula, 1995; Virtanen, 2006). 

Rauhalan (1990) mukaan holistinen ihminen on tajunnallinen, kehollinen ja 

situationaalinen. Näistä kolmesta yhdessä ihminen todellistuu, eli tulee olemassa 

olevaksi (Perttula, 1995). Tajunnallisuudella tarkoitetaan lyhykäisyydessään 

ihmisen olemassaoloa kokemisen eri laatuina ja tapoina (Perttula, 1995; Rauhala, 

1990). Rauhalan (1990) mukaan tajunta on mielen sisäistä merkitsevyyttä eli 

merkityssuhteita, joiden avulla ilmiöitä ja objekteja ymmärretään joksikin. 

Kehollisuus sen sijaan tarkoittaa ihmisen olemassaoloa orgaanisina toimintoina 

(Perttula, 1995).  Situationaalisuus taas merkitsee ihmisen suhteisuutta 

elämäntilanteeseen ja maailmaan, eli toisin sanoen kaikkeen siihen ympäröivään 

todellisuuteen, mihin ihminen tajunnallisena ja kehollisena on kietoutuneena 

(Perttula, 1995; Rauhala, 1990). Myös ammattinimikkeet kuten opettaja, 

kuvastavat hyvin olennaista elämäntilanteisuuden muotoa, sillä tietyissä 

ammattirooleissa olemme suhteessa esimerkiksi työmme kohteisiin ja ihmisiin 

(Perttula, 1990).  

5.3 Tutkimuskonteksti 

Tutkimuksemme asettuu erityisopetuksen ja tarkemmin erityisluokkaopetuksen 

kontekstiin. Suomessa erityisopetus voidaan karkeasti jakaa laaja-alaiseen 

erityisopetukseen ja luokkamuotoiseen erityisopetukseen (Takala, 2010b). 

Suomalaisissa kouluissa järjestettävää luokkamuotoista erityisopetusta 

toteuttavat erityisluokanopettajat. Erityisluokanopettajana voi toimia henkilö, 

joka on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, ja on suorittanut 

erityisopettajaopinnot sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja 

aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (Asetus opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista, 1998).  

Luokkamuotoista erityisopetusta järjestetään erityistä tukea tarvitseville 

oppilaille (Takala, 2010b). Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen 

tukimalli jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen (Perusopetuksen 
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opetussuunnitelman perusteet [POPS], 2014). Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan erityistä tukea annetaan 

oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen 

ei toteudu muilla tuen portailla. Erityinen tuki koostuu oppilaan saamasta 

erityisopetuksesta ja muusta tarvittavasta perusopetuslain mukaan annettavasta 

tuesta (Laki perusopetuslain muuttamisesta, 2010). Erityisen tuen tavoitteena on 

tarjota oppilaalle suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista tukea, jotta oppilas 

kykenee suorittamaan oppivelvollisuutensa (POPS, 2014). Kaikille erityisen tuen 

piirissä oleville oppilaille tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 

koskeva suunnitelma (HOJKS), ja järjestää opetusta sen mukaisesti (Takala, 

2010b). Kirjallinen suunnitelma sisältää oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin 

tavoitteet, sisällöt, opetusjärjestelyt, menetelmät ja oppilaalle suunnitellun tuen 

sekä ohjauksen (POPS, 2014).  

Luokkamuotoisessa erityisopetuksessa opiskelevien oppilaiden oppimisen 

haasteet ovat laajuudeltaan sellaisia, että niiden katsotaan vaativan jatkuvaa 

erityisopetusta ja useimmiten pienempää ryhmää (Takala, 2010b).  Erityisen tuen 

päätöksellä on mahdollista yksilöllistää oppimääriä oppilaiden 

henkilökohtaisten tarpeiden mukaan, kuitenkin opetussuunnitelman 

rajoissa (POPS, 2014; Takala, 2010b). Erityisluokassa hyvinkin yksilöllisen 

opetuksen järjestäminen on mahdollista, sillä luokassa opiskelee oppilaita 

enintään kymmenen (Takala, 2010b).  

Erityisopetusta voidaan järjestää joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. 

Opetusta voidaan järjestää toiminta-alueittain silloin, kun havaitaan ettei oppilas 

kykene opiskelemaan oppiaineittain, silloinkaan kun oppiaineet ovat 

yksilöllistetty (POPS, 2014). Perusopetuksen opetussuunnitelmaan (2014) kirjatut 

toiminta-alueet ovat kieli ja kommunikaatio, motoriset taidot, päivittäisten 

toimintojen taidot, sosiaaliset taidot ja kognitiiviset taidot, joiden sisällöillä 

tuetaan ja edistetään oppilaan kokonaiskehitystä ja toimintakykyä. Oppilasta 

voidaan pyrkiä tukemaan myös pidennetyn oppivelvollisuuden keinoin. 

Pidennetyssä oppivelvollisuudessa perusopetus alkaa vuotta aikaisemmin, jos 

lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ei ole mahdollista saavuttaa 
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perusopetuslaissa perusopetuksessa säädettyjä tavoitteita yhdeksän 

kouluvuoden aikana (Oppivelvollisuuslaki, 2020). 

 

5.4 Tutkimukseen osallistujat 

Tutkimukseemme osallistui kymmenen erityisluokanopettajaa eri puolilta 

Suomea. Tutkittavat olivat iältään 25–60 -vuotiaita. Kaikki osallistujat olivat 

sukupuoleltaan naisia. Tutkittavat erosivat koulutustaustaltaan jonkin verran. 

Seitsemän tutkittavaa oli pohjakoulutukseltaan luokan- tai aineenopettajia, ja 

olivat opiskelleet lisäksi erityisopettajan pätevyyden. Kolme tutkittavista oli 

kouluttautuneet suoraan erityisluokanopettajiksi erityispedagogiikka 

pääaineenaan. Opetuskokemusta erityisluokanopettajana toimimisesta 

tutkittavilla oli vaihdellen puolesta vuodesta 25 vuoteen. Kolme tutkittavista oli 

noviisiopettajia, eli he olivat toimineet opettajina alle kolmen vuoden ajan. 

Tutkimukseen osallistuneista erityisluokanopettajista seitsemän opetti 

alakoulun luokkaa, kaksi yläkoulun luokkaa ja yksi tutkittavista opetti luokkaa, 

jossa oli ala- ja yläkouluikäsiä oppilaita. Luokkien oppilasmäärä vaihteli neljän 

ja kymmenen oppilaan välillä. Luokat olivat oppilailtaan hyvin heterogeenisiä. 

Tutkittavien erityisluokilla opiskeli oppilaita, joilla oli tyypillisimmin 

oppimisvaikeuksia, tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriötä, tarkkaavaisuuden 

häiriöitä, autisminkirjon häiriöitä, kehitysvammaa sekä kielen kehityksen 

häiriöitä. Suurimmalla osalla erityisluokanopettajista oli luokallaan pidennetyn 

oppivelvollisuuden oppilaita. Lisäksi yhdellä erityisluokanopettajalla oli 

luokallaan toiminta-alueittain opiskelevia oppilaita. Tutkimukseen 

osallistuneiden erityisluokanopettajien luokassa toimi yhdestä neljään 

koulunkäynninohjaajaa. Puolet tutkittavista työskenteli isoissa 

yhtenäiskouluissa, ja loput erityisluokanopettajista työskenteli keskikokoisissa 

ala- ja yläkouluissa. 
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5.5 Tutkimusaineiston keruu 

Keräsimme tutkimusaineistomme haastattelulla maaliskuussa 2022. 

Kontaktoimme haastateltavat avoimella hakuilmoituksella Facebookin 

erityisopettajaryhmän välityksellä. Kriteerit tutkimukseemme osallistumiselle 

olivat erityisluokanopettajan pätevyys sekä toimiminen erityisluokanopettajana 

peruskoulussa. Fenomenologisessa tutkimuksessa haastateltaviksi tulee valita 

ihmisiä, joilla on omakohtaisia kokemuksia tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä 

(Lehtomaa, 2005; Patton, 2015). Toteutimme haastattelut yliopiston 

tietoturvallisella Zoom-videopuhelualustalla. Suoritimme tutkimushaastattelut 

Zoom-alustalla vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi sekä siksi, että 

haastateltavat olivat maantieteellisesti ympäri Suomea. Tutkimushaastattelut 

olivat kestoltaan 30-60 minuuttia, ja haastattelut nauhoitettiin. Haastattelimme 

jokaisen tutkittavan kerran. 

Keräsimme tutkimusaineistomme haastattelulla, sillä 

aineistonkeruumenetelmänä haastattelu antaa mahdollisuuden haastateltavan 

vastausten syventämiseen ja tarkentamiseen lisäkysymysten avulla (Lehtomaa, 

2005; Metsämuuronen, 2006). Kokemusta voi olla haastavaa ilmaista 

tutkimuslomakkeella tai kirjoittaen (Lehtomaa, 2005). Toteuttamamme 

tutkimushaastattelu mukaili avointa haastattelua, jonka avulla voidaan tutkia 

ihmisten kokemuksia ja näkemyksiä laadullisessa tutkimuksessa (Patton, 2015). 

Lehtomaan (2005) mukaan avoin haastattelu nähdään hyvänä aineiston 

hankintakeinona fenomenologisessa tutkimuksessa. 

Avoimen haastattelun piirteet ilmenivät käytännössä 

tutkimushaastattelussamme seuraavanlaisesti. Tutkimuksen alussa kerroimme 

haastateltaville ilmiön, mistä olemme kiinnostuneita sekä tutkimuksemme 

tavoitteet. Näiden seikkojen esille tuominen nähdään avoimessa haastattelussa 

tärkeäksi (Lehtomaa, 2005). Haastateltaville esitetyt kysymykset olivat suurilta 

osin hyvin avoimia. Haastattelukysymykset on tärkeä pyrkiä pitämään 

mahdollisimman laajoina, etteivät ne rajaisi kokemuksia valmiisiin muotteihin 

(Lehtomaa, 2005; Metsämuuronen, 2006).  
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Fenomenologisen tutkimuksen aineiston keruussa onkin erityisen tärkeää, 

että haastateltava pystyy kuvaamaan kokemuksiaan täydesti sekä niin, että 

tutkija vaikuttaa esille tuotuihin kokemuksiin mahdollisimman vähän 

(Metsämuuronen, 2006; Perttula, 2000). Haastatteluissa pyrimme etenemään 

haastateltavien ehdoilla luontevan keskustelutilanteen omaisesti. Kokemuksen 

tutkimuksessa tutkija ei rajaa haastattelun teemoja tarkasti etukäteen, sillä tutkija 

ei pyri etukäteen tietämään millaisia asioita haastateltavat tuovat esiin 

(Lehtomaa, 2005). 

Tutkimamme ilmiön ollessa hyvin laaja, avoimiin kysymyksiin 

vastaaminen saattoi olla hankalaa. Tämän vuoksi haastattelumme sisälsivät 

myös puolistrukturoidun haastattelun elementtejä tukikysymysten muodossa. 

Kuitenkin aloitimme keskustelun hyvin avoimella kysymyksellä, ja käytimme 

tukikysymyksiä ainoastaan, jos ne olivat tarpeen. Tukikysymyksien 

tarkoituksena ei kuitenkaan ollut vaikuttaa haastateltavien kokemuksiin, vaan 

ohjata tutkittavaa kertomaan tutkimuksen kohteena olevista ilmiöistä ja niiden 

ulottuvuuksista. Myös avoimessa haastattelussa haastattelijalla on lupa ohjata 

haastateltavaa kuvaamaan kokemuksiaan kiinnostuksen kohteena olevasta 

ilmiöstä (Lehtomaa, 2005). 

5.6 Aineiston analyysi 

Aloitimme aineiston analysoinnin laadullisen tutkimuksen periaatteiden 

mukaisesti keräämämme tutkimusaineiston litteroinnilla. Litteroimme 

ääninauhoitteet varsin tarkasti, mutta jätimme kuitenkin huomiotta 

haastatteluiden prosodiset piirteet. Sen sijaan litteroimme esimerkiksi 

haastateltavien puheessa ilmenneet naurut ja huokaukset. Lisäksi litteroimme 

haastattelukysymykset, jotta oli mahdollista tarkastella, mistä haastateltavien 

vastaukset olivat alkujaan muodostuneet. Jokseenkin täsmällinen litterointi on 

perusteltua, sillä Perttulan (1995) mukaan fenomenologisen analyysimenetelmän 

vaatimuksena on, että tutkimusaineisto on litteroitu sanatarkasti. Litteroitua 
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aineistoa kertyi lopulta kymmenestä tutkimushaastattelusta yhteensä 109 sivua, 

fonttikoon ollessa 12, riviväli 1,5 ja marginaalit 2,5 cm.  

 

Analyysimenetelmä 

Analysoimme tutkimusaineistomme fenomenologisella aineiston analyysillä. 

Analyysin tarkoituksena on edetä kohti ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä 

(Lehtomaa, 2005). Fenomenologisella menetelmällä on mahdollista tiedostaa 

sekä hallita ihmiselle luontaista tulkinnallisuutta esimerkiksi vertailemalla, 

suhteuttamalla, erottelemalla ja osiin jakamisella (Perttula, 2000). 

Fenomenologisessa analyysissa ja tutkimuksessa yleensä on tärkeää pyrkiä 

välttämään tulkintaa ja tavoitella kuvausta siitä, miten tutkittava ilmiö 

tutkimuksen osallistujille ilmenee (Lehtomaa, 2005). Fenomenologinen aineiston 

analyysi on metodina hyvin spesifi, mutta sitä on mahdollista muunnella 

tutkittavan ilmiön sekä tieteenalan vaatimusten ja tarpeiden mukaan (Virtanen, 

2006). 

Mukailimme ja sovelsimme analyysiprosessissamme Perttulan 

(1995) muunnosta fenomenologisen aineiston analyysistä. Muunnos pohjautuu 

Rauhalan tapaan ymmärtää kokemusta sekä Giorgin tapaan tehdä empiiristä 

tutkimusta (Perttula, 2005).  Kyseinen fenomenologinen aineiston analyysi 

koostuu kahdesta päävaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa aineistoa 

analysoidaan yksilötasolla ja toisessa vaiheessa analyysi kohdistuu yleiseen 

tasoon. Poikkesimme kuitenkin Perttulan (1995) muunnoksesta siten, että 

käsittelimme toisessa päävaiheessa yksilötason merkitysyksikköjä ja niiden 

muunnoksia yleisen tason analyysin rinnalla. Halusimme säilyttää yksilölliset 

merkitysyksiköt analyysin loppuun asti, sillä koimme yksilöiden kokemukset 

itsessään myös hyvin merkittävinä. 

Reduktio eli fenomenologinen metodi toteutetaan sulkeistamisella 

(Virtanen, 2006). Sillä tarkoitetaan omien ennakkokäsitysten ja asenteiden 

tietoista syrjään jättämistä jo ennen aineiston keruuta, analyysin aikana sekä 

tutkimusprosessin edetessä (Lehtomaa, 2005; Virtanen, 2006). Sulkeistamiseen 

pyritään siis koko fenomenologisen tutkimusprosessin alusta lähtien (Lehtomaa, 
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2005). Analyysi rakentuu sisältöalueista sekä merkitysyksiköistä ja -verkostoista. 

Sisältöalueiden tarkoituksena on jäsentää tutkimusaineistoa (Virtanen, 2006), 

kun taas merkitysyksiköt ovat sisällöllisiä kokonaisuuksia, jotka ilmaisevat 

tutkittavan ilmiön kannalta oleellisia merkityksiä (Perttula, 1995). 

Merkitysverkostoja syntyy, kun merkitysyksiköt sijoitetaan sisältöalueiden alle, 

minkä myötä merkitysyksiköistä ja sisältöalueista muodostuu kertomus 

(Virtanen, 2006). 

 

Analyysin kulku 

Toteutimme analyysin yhteistyönä tutkijaparina. Analyysimme ensimmäinen 

vaihe oli aineiston avoin lukeminen. Perttulan (1995) mukaan tämän vaiheen 

tarkoituksena on, että tutkija pääsee tutustumaan tutkimusaineistoon avoimin 

mielin sekä vapautumaan ennakkokäsityksistään sulkeistamisen keinoin. 

Graduprosessin luonteesta johtuen olimme tutustuneet aihepiirin teoreettiseen 

taustaan jo ennen analyysin aloittamista. Tämän vuoksi kiinnitimme erityistä 

huomiota analyysivaiheessa siihen, että vietimme aikaa lähinnä alkuperäisen 

aineiston parissa, ja pyrimme aktiivisesti sulkeistamaan aiemmat 

ennakkokäsityksemme aiheen teoriasta ja omista kokemuksistamme.  

Avoimen lukemisen jälkeen siirryimme Perttulan (1995) mukaan aineistoa 

jäsentävien sisältöalueiden luomiseen. Alustavat sisältöalueet olivat tässä 

vaiheessa vielä hyvin laajoja, ja toimivat apunamme aineiston alustavassa 

jäsentämisessä. Kymmenen haastateltavan aineistosta esiin nousseet alustavat 

sisältöalueet olivat: näkemykset ryhmän ohjaamisesta, toimiva ryhmän 

ohjaaminen, haastava ryhmän ohjaaminen, ryhmän ohjaajien piirteet ja 

valmiudet, voimavarat ryhmän ohjaamisesta, kuormitus ryhmän ohjaamisesta, 

ryhmän ohjaamisesta syntyvän stressin hallinta sekä kollegoiden tuki. 

Seuraavassa vaiheessa jaoimme koko tutkimusaineiston merkityksen 

sisältäviin yksiköihin Perttulan (1995) muunnoksen mukaan. Perttulan (1995) 

ohjeistuksen mukaisesti jaoimme merkitysyksiköt intuitiivisesti aineistoa 

lukiessamme ja muodostimme uuden merkitysyksikön aina, kun tutkittava antoi 

uuden merkityksen ilmiöön. Erotimme merkitysyksiköt toisistaan jakamalla ne 
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omiksi numeroiduiksi kappaleiksi. Tämän jälkeen siirryimme muuntamaan 

merkitysyksiköt tutkijan yleiselle kielelle Perttulan (1995) mallin mukaisesti 

(taulukko 1). Toteutimme tämän kirjoittamalla yleisen kielen muunnokset 

merkitysyksiköiden perään, jotta oli selkeää, mikä muunnos oli tehty mistäkin 

merkitysyksiköstä. Pyrimme tekemään muunnokset niin, että ne olivat tiiviitä, 

sisälsivät merkitysyksikön ydinmerkityksen ja olivat helposti lukijalle 

ymmärrettäviä. 

Taulukko 1. 

Esimerkkejä merkitysyksiköistä ja niiden muunnoksista tutkijan yleiselle kielelle 

Tutkittavan merkitysyksikkö: Merkitysyksikön muunnos 
tutkijan yleiselle kielelle: 

1.7 Nii kyl tossa on sit huomattavasti eri, kun mulla o 

maksimissaan kuus kerralla siin samaa aikaa. Se on niin 

paljon vähemmän, mitä heitä on. Nii sit jotenkin kokee, et 

ryhmän ohjaaminen on sillee helpompaa. 

Hänen kokee, että ryhmän 

ohjaaminen on erityisluokassa 

helpompaa, kun oppilaita on 

vähemmän. 

2.24 Ja välillä sit kun on ollu sellasia yksittäisiä haastavia 

oppilaita, niin mul on ollu eriksee heille sellaset 

palkintotaulukot, et ku on saanu kerättyä tietyn määrän 

hymynaamoja, niin siinä on sit saanu palkinnon. 

Hän on suunnitellut yksittäisille 

haastaville oppilaille yksilölliset 

palkkiojärjestelmät. 

3.2 Tosin kyl se (ryhmän moninaisuus) voi vaikeuttaa 

vähän sit opetusta, että ku se on nii laaja semmonen.  
Hän kokee, että ryhmän 

moninaisuus voi tehdä opetuksesta 

haastavampaa. 

 

Seuraavaksi sijoitimme Perttulan (1995) mallin mukaisesti kaikki 

merkitysyksiköt sekä merkitysyksiköiden yleiset muunnokset aineistoa 

jäsentävien alustavien sisältöalueiden alle yksilökohtaisesti (taulukko 2). 

Aineistoa jäsentävät sisältöalueet oli tehty analyysin alussa avoimen lukemisen 

perusteella. Jos merkitysyksikkö kieleltään sopi useamman merkitysyksikön alle, 

liitimme sen kaikkiin oleellisiin sisältöalueisiin. Alustavien sisältöalueiden alle 

jaon jälkeen, toteutimme Perttulan (1995) ohjeiden mukaan kertomuksen 

yksilökohtaisista merkitysverkostoista sisältöalueittain. Tämä tapahtui 

yhdistämällä tutkijan merkitysyksiköistä yleiselle kielelle kääntämät 

muunnokset yhdeksi tarinaksi niin, että yksi sisältöalue sisälsi aina yhden 

kappaleen.  
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Taulukko 2. 

Esimerkkejä merkitysyksiköiden ja yleisten muunnosten sijoittamisesta sisältöalueisiin 

Näkemykset ryhmän 
ohjaamisesta: 

Toimiva ryhmän 
ohjaaminen: 

Kuormitus ryhmän ohjaamisesta: 

10.3 Että se ryhmän 
ohjaaminen on pääosin 
myönteistä ja positiivista. 
 
Hänen kokemukset 
ryhmän ohjaamisesta 
ovat pääosin positiivisia. 

5.8 Ja sit ehkä se et on niinku 
struktuuria. Se auttaa siinä, et 
se ryhmä on hallinnassa. 
 
Ryhmän ohjaamisessa 
auttaa struktuuri. 

5.15 No ei se (uupumus) kauas mee, 
koska siis tämä kyseinen ryhmä on 
ollu tosi haastava kaks vuotta sitten.  
 
Hänellä on ollut työuupumusta 
kaksi vuotta sitten, kun ryhmä oli 
todella haastava. 

 
Perttulaa (1995) mukaillen, siirryimme toisessa päävaiheessa lukemaan 

avoimesti tekemäämme analyysia. Lukemamme perusteella teimme uudet 

aineistoa jäsentävät sisältöalueet, ja tarkastelimme niiden sopivuutta analyysin 

alussa tehtyihin sisältöalueisiin. Osa sisältöalueista pysyi muuttumattomina, 

mutta osaa alustavista sisältöalueista muokattiin tai niistä luovuttiin. Lopullisia 

sisältöalueita syntyi seitsemän: kokemuksia ryhmän ohjaamisesta, toimiva 

ryhmän ohjaaminen, haastava ryhmän ohjaaminen, voimavarat ryhmän 

ohjaamisesta, kuormitus ryhmän ohjaamisesta, ryhmän ohjaamisesta syntyvän 

stressin hallinta sekä sosiaalinen tuki. Perttulan (1995) mukaan sijoitimme 

merkityksen sisältävät yksiköt johonkin seitsemästä lopullisesta sisältöalueesta 

(taulukko 3). Näin ollen saman sisältöalueen merkitykset muotoutuvat usean eri 

haastateltavan merkityksistä. 

Taulukko 3. 

Esimerkki sisältöalueesta ja muutamista sen sisältämistä merkityksistä 

Kokemuksia ryhmän ohjaamisesta: 

4.1 No mul on niinku siis pääsääntösesti siis tosi hyviä kokemuksia. 
Hänellä on pääsääntöisesti todella hyviä kokemuksia ryhmän ohjaamisesta. 
 
8.3 Se (ryhmän ohjaaminen) on niinkun täysin riippuvainen siitä, minkälainen se sun ryhmä on.  
Hänen mukaansa ryhmän ohjaaminen on täysin riippuvainen ryhmästä. 
 
10.3 Että se ryhmän ohjaaminen on pääosin myönteistä ja positiivista. 
Hänen kokemuksensa ryhmän ohjaamisesta ovat pääosin positiivisia. 
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Tämän jälkeen siirryimme analyysissa jakamaan seitsemän sisältöaluetta 

jäsentäviin spesifeihin sisältöalueisiin. Muodostimme spesifit sisältöalueet niin, 

että jokainen aineistosta nouseva merkitys pystyttiin sijoittamaan johonkin 

spesifiin sisältöalueeseen (taulukko 4). Spesifejä sisältöalueita syntyi lopulta 

yhteensä 39 (ks. liite 1).  

Taulukko 4. 

Esimerkki sisältöalueesta ja sen spesifeistä sisältöalueista 

Sisältöalue: Spesifit 
sisältöalueet: 

Esimerkki spesifin sisältöalueen alle 
sijoitetusta merkitysyksiköstä: 

Kokemuksia ryhmän 
ohjaamisesta 

Positiiviset 
kokemukset 
Negatiiviset 
kokemukset 
Ryhmän ohjaamisen 
vaihtelu 
Ryhmän ohjaamisen 
merkitys 
Riippuvuus 
ryhmästä 

Positiiviset kokemukset: 
4.1 Hänellä on pääsääntöisesti todella hyviä 
kokemuksia ryhmän ohjaamisesta. 

 
Spesifien sisältöalueiden ja niiden sisältämien kaikkien haastateltavien 

merkitysyksikköjen pohjalta tiivistimme sisältöalueiden merkitysyksiköt 

spesifeiksi yleisiksi merkitysverkostoiksi. Tämän jälkeen lähdimme rakentamaan 

Perttulan (1995) mukaan sisältöalueiden yleistä merkitysverkostoa niin, että 

sijoitimme kunkin sisältöalueen spesifit yleiset merkitysverkostot toistensa 

yhteyteen. Tämän vaiheen jälkeen pyrimme yhdistämään muodostetut 

sisältöalueiden yleiset merkitysverkostot yhdeksi ilmiön yleiseksi 

merkitysverkostoksi. Kuitenkin huomasimme, etteivät sisältöalueiden yleiset 

merkitysverkostot asettuneet toistensa yhteyteen niin, että siitä olisi 

muodostunut yhtenäinen ilmiötä kuvaava kokonaisuus. Tutkittavien 

kokemukset olivat tietyin osin niin erilaisia, ettei niistä olisi ollut mahdollista 

koostaa yhtä ilmiötä kuvaavaa yleistä merkitysverkostoa.  Perttulan (1995) 

ohjeiden mukaisesti, päädyimme luomaan kaksi yleisen merkitysverkoston 

tyyppiä siten, että oli mahdollista kuvata ilmiötä koko laajuudessaan. Näiden 

kahden yleisen merkitysverkoston pohjalta koostimme tulosluvussa esiteltävät 
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tarinat. Muodostimme tarinat merkitysverkostoista niin, että pidimme sisällön 

muuttumattomana, mutta kuitenkin muokkasimme tarinoita yhtenäisemmiksi ja 

lukijalle helpommin luettaviksi. 

Tarinoiden lisäksi tarkastelemme analyysin tuloksia tulosluvussa 

tutkimuskysymyksittäin siten, että yksilötason kokemukset tulevat 

yksityiskohtaisemmin ja koko laajuudessaan käsitellyksi. Nämä tulokset ovat 

syntyneet analyysin kohdassa, jossa sijoitimme yksilöiden merkitysyksiköt 

spesifeihin sisältöalueisiin. Tämä Perttulasta (1995) poikkeava tulosten esitystapa 

mahdollisti eri tutkittavien samankaltaisten merkitysten tarkastelun yhdessä 

ilman, että yksilöiden henkilökohtaiset kokemukset jäivät huomiotta. 

5.7 Eettiset ratkaisut 

Pyrimme noudattamaan kaikissa tutkimusprosessimme vaiheissa 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvää tieteellistä käytäntöä sekä ihmiseen 

kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta [TENK], 2012, 2019). Tutkimukseemme osallistuminen perustui 

hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti vapaaehtoisuuteen (TENK, 2019), ja 

korostimme sitä koko tutkimuksen toteutuksen ajan. Tutkimuksemme 

osallistujat olivat meille tutkijoille ennestään tuntemattomia. Ennen tutkimuksen 

toteuttamista informoimme tutkittavia mahdollisuudesta jättäytyä pois 

tutkimuksesta sekä kieltää itseään koskevan aineiston käyttö tutkimuksessa 

milloin tahansa.  

Toimitimme ennen tutkimuksen alkua osallistujille tiedotteen 

tutkimuksesta, tietosuojailmoituksen sekä suostumuslomakkeen tieteelliseen 

tutkimukseen osallistumisesta ja henkilötietojen käsittelystä. Keräsimme 

kuittaukset lomakkeiden saapumisesta sähköpostitse. Vielä ennen haastattelua 

annoimme suullisen selvityksen henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessamme. 

Näin varmistimme, että tutkimuksessamme noudatettiin hyvää tieteellistä 

käytäntöä koskien tutkittavien informointia tutkimuksen tarkoituksesta, 

tavoitteista, menetelmistä sekä tietojen käsittelystä (TENK, 2012). Lisäksi oli 
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tärkeää, että tutkittava koki haastattelutilanteen vapaaehtoiseksi (Lehtomaa, 

2005).  

Keräsimme tutkimuksessamme seuraavat taustatiedot aineiston kuvailua 

varten: tutkittavan sukupuoli, ikä, ammatti, koulutustausta ja haastattelun 

video- ja äänitallenne. Käsittelimme taustatietoja asianmukaisesti tutkittavien 

yksityisyyttä suojaten. Lisäksi poistimme litterointivaiheessa 

aineistosta alkuperäiset murteet sekä muut tunnistetiedot kuten maininnat 

haastateltavan työpaikasta tai paikkakunnasta. Haastattelutuotteita ja 

taustatietoja tuleekin käsitellä tutkimuksessa niin, ettei lukija pysty päättelemään 

niistä tutkittavien henkilöllisyyttä (Metsämuuronen, 2006; Tuomi & Sarajärvi, 

2018). Käytimme tutkimukseemme osallistuneista erityisluokanopettajista 

aineistossa ja tulosluvussa tunnistekoodeja H1-H10, jotka muodostettiin 

sattumanvaraisesti. Tunnistekoodeissa olevat sattumanvaraiset numerot 

kuvaavat haastateltavia myös analyysissä, mutta esitämme ne analyysitavan 

mukaisesti. Lisäksi tulosluvun nimet Jaana ja Marjo ovat keksittyjä, ja olemme 

koonneet ja muokanneet heidän tarinansa analyysin myötä useamman 

haastateltavan kertomuksista. 

Poistimme nauhoittamamme videotallenteet heti haastatteluiden päätyttyä, 

kun olimme saaneet Zoom-nauhoitteista talteen äänitallenteet. Säilytimme 

tutkimusaineistoa tietoturvallisesti yliopiston suojatulla U-asemalla koko 

tutkimusprosessin ajan, eikä ulkopuolisilla ole ollut pääsyä aineistoomme. 

Tutkimuksen valmistuttua hävitimme tutkimusaineiston tietoturvallisesti 

ylikirjoittamalla. Tutkimuksen luottamuksellisuuden valossa on tärkeää, ettei 

tutkimuksen yhteydessä saatuja tietoja luovuteta ulkopuolisille (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). 
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6 TULOKSET 

Esittelemme tulosluvussa saamiamme tuloksia kahdella tapaa. Tutkiessamme 

erityisluokanopettajien kokemuksia ryhmän ohjaamisesta sekä työssä 

jaksamisesta, halusimme tuoda kokemukset mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti esille. Aloitamme tulosten esittelyn tutkimuskysymys 

kerrallaan niin, että ne sisältävät yksilöiden henkilökohtaisia kokemuksia. 

Tämän jälkeen jatkamme tulosten esittelyä fenomenologisen aineiston analyysin 

pohjalta syntyneillä tarinoilla, jotka tuovat lukijalle esille kokonaisuuden 

tutkittavien kokemuksista ja ilmiöille annetuista yhteisistä merkityksistä, joita 

pyrimme kolmen tutkimuskysymyksen avulla tavoittamaan.  

6.1 Erityisluokanopettajien kokemukset ryhmän ohjaamisesta 

Erityisluokanopettajien kokemukset ryhmän ohjaamisesta olivat pääosin hyvin 

positiivisia.  Haastateltavat pitivät ryhmän ohjaamisesta, ja se näkyi 

haastatteluissa esimerkiksi näin: ‘’Jotenki sen oman luokan kanssa oleminen, ja sen 

oman ryhmän kanssa oleminen, joka on paljon myös sitä ohjaamista, niin ei ole 

semmoinen rasittava tekijä. Vaan päinvastoin se on ehkä niin kun se kiva puoli tässä 

työssä’’. (H8) Kuitenkin haastateltavat myös mainitsivat, että erityisluokan arkeen 

kuuluu päivittäiset konfliktitilanteet oppilaiden kanssa. Vaikka 

erityisluokanopettajien haastatteluissa tuli ilmi jopa päivittäisiä negatiivisia 

kokemuksia ryhmän ohjaamisesta, erityisluokanopettajat kokivat kokemuksensa 

kokonaisuudessaan pääosin myönteisiksi. Huomionarvoista kuitenkin on, että 

tutkimukseen osallistui myös erityisluokanopettajia, joiden kokemukset ryhmän 

ohjaamisesta eivät olleet selkeästi positiivisia. 

Haastateltavat kokivat ryhmän ohjaamisen olevan keskeinen ja jopa tärkein 

osa erityisluokanopettajan työtä. Ryhmän ohjaaminen nähtiin kaiken muun 

koulussa tapahtuvan toiminnan edellytyksenä: ‘’Se on mun mielestä ihan niinku 

tärkein asia siinä mun työssä. Et sit vasta pystyy lähteä kohti opetuksellisia tai 

kasvatuksellisia tavoitteita, kun se ryhmä on niinku hallinnassa’’. (H2) 
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Erityisluokanopettajat kokivat ryhmän ohjaamisen vaikuttavan kaikkeen 

luokassa. Erityisesti esiin nousi työrauha, joka nähtiin oppimisen ehtona.  

Erityisluokanopettajien ryhmän ohjaamisen kokemuksissa korostui 

vaihtelevuus; ryhmän ohjaaminen ja toimivat ohjauksen keinot vaihtelivat 

päivästä ja jopa tunnista riippuen. Yksi haastateltavista kiteytti kokemuksensa 

seuraavasti: ‘Tervetuloa erkkamaailmaan! Se menee just niin, että yks päivä menee 

aivan loistavasti, ja sit sä oot toisessa hetkessä sillee, et onks tää sama luokka. Että se on 

sitä meijän elämää’’. (H9) Osa haastateltavista kertoi muuttavansa 

ryhmänohjaustaan tilanteen mukaisesti. Ryhmän ohjaamisen vaihtelevuuteen 

vaikutti erityisluokanopettajien mukaan olennaisesti oppilaiden senhetkinen 

vireystila sekä erilaiset taustatekijät kuten se, ovatko oppilaat syöneet ja ottaneet 

lääkkeensä. Yksi erityisluokanopettajista ilmensi kokemustaan näin: 

Just kun heilläkin on ne päivät tosi ailahtelevia, et toinen päivä saattaa mennä jollain tosi 
kivasti, ja sit seuraavan päivän onkin ihan eri niinku mieli, kiinnostus ja motivaatio ja 
kaikki. Et se on sillee, et melkeenpä aamulla katotaan, et kenen päivä tänää on. Et kenen 
kans väännetään tänää, ja et sun kans väännettii eilen, mut tänää ei tarvi sun kans yhtään. 
(H1) 

Useat haastateltavista kertoivat, että erityisluokassa ryhmän ohjaamiseen 

vaikuttaa yleisopetuksen luokkaa enemmän, millaisia oppilaita luokassa 

opiskelee. Vaikka monet erityisluokanopettajista kokivat, että heillä oli vankkaa 

kokemusta ja tietoa ryhmän ohjaamisesta, kokivat he myös kaikkien ryhmien 

olevan erilaisia ja toimivien keinojen riippuvan opetettavasta ryhmästä. Yksi 

haastateltava kuvaili ryhmän koostumuksen vaikutusta ryhmän ohjaamiseen 

seuraavasti:  

Erityisluokassa viel enemmän kun yleisopetuksessa vaikuttaa sen ryhmän kokoonpano, et 
ketä siellä luokassa on. Et mul on ollu sellasia oppilaita, jotka ei paljo puhu eikä pukahda. 
Et siel on toivottavaa, et joku sanois jotain. Ja sitte taas on tää ääripää, jossa koko ajan sattuu 
ja tapahtuu, et tää on, ku ensiapuklinikalla olis töissä koko ajan. (H6) 

Ryhmän koon koettiin myös vaikuttavan ryhmän ohjaamiseen ja kokemuksiin 

siitä. Aikaisemmin yleisopetuksen luokkia opettaneet erityisluokanopettajat 

kokivat pääsääntöisesti oppilasmäärältään pienemmän erityisluokan ohjaamisen 

helpommaksi kuin isomman yleisopetuksen luokan. Erityisluokanopettajien 

mukaan koko erityisluokan samanaikaista ohjaamista on yleisopetuksen 
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luokkaan verraten vähemmän. Haastateltavat kertoivat ryhmän ohjaamisen 

keskittyvän enemmän yksilöiden ohjaamiseen, sillä erityisluokalla opiskelevilla 

oppilailla on erilaisia ohjauksellisia tarpeita. Ryhmän korostettiin koostuvan aina 

yksilöistä.  

Kun erityisluokanopettajien kanssa keskusteltiin haastatteluissa ryhmän 

ohjaamisesta entistä perusteellisemmin, esiin nousi ryhmän ohjaamisen 

tilanteita, joita haastateltavat pitivät haasteellisina. Haasteellisista tilanteista 

keskustellessa erityisluokanopettajien puheissa korostui käyttäytymisen 

haasteet. Haastavia tilanteita olivat erityisopettajien mukaan muun muassa 

tilanteet, joissa oppilaiden oli vaikea hallita omaa käyttäytymistään. Eräs 

erityisopettajista kuvaili haastavia tilanteita seuraavasti: ‘’Et jos hän (oppilas) ei 

vaikka ymmärrä jotain asiaa, ja mä oon mielestäni selittäny selkeesti, et mitä siinä 

tehtävässä tehdään, ja hän ei sitte ymmärrä kuitenkaan. Nii hänellä saattaa siitä mennä 

hermo jumiin, ja sitte lentelee tavarat, tuolit ja muut. Nii kyllähän sellaset tottakai on 

tosi haastavia ne tilanteet’’. (H2) 

Eniten erityisluokan käyttäytymisen haasteet näkyivät opettajien 

kokemuksissa oppilaiden väkivaltaisuutena, sen uhkana sekä oppilaiden 

fyysisenä rajoittamisena. Erityisesti vanhempia oppilaita opettavat 

erityisluokanopettajat kokivat väkivaltatilanteet haastaviksi: ‘’No on kyllä liittyen 

ehkä paljon yläkoululaisten kanssa. Esim. poikien kanssa alkaa olla jo samankokonen, et 

sit esimerkiks väkivaltatilanteet, missä niinku ei voi ottaa oman kokoistaan kiinni’’. (H7) 

Väkivaltatilanteista teki haastateltavien mielestä vaativia se, että väkivaltaisesti 

käyttäytyvän oppilaan lisäksi tilanteessa tuli ohjata muuta ryhmää ja toimia 

nopeasti. Lisäksi useat erityisluokanopettajat kokivat haastavaksi pitää itsensä 

rauhallisena yllättävissä tilanteissa. Yksi haastateltavista kuvaili fyysisen 

rajoittamisen tilanteita ja niiden haastavuutta seuraavasti: 

No just nää tämmöset niinku fyysiset rajottamiset ja fyysiset tilanteet on ollu tosi haastavia. 
Et niissä niinku itekki menee helposti niin kierroksille siitä tilanteesta, et siinä niin kun tota 
tuntuu jälkikäteen. Tai et hirveesti käy läpi, et miten ois pitäny toimia. Et mun ei ois pitäny 
tehä näin, mut sit siinä itse tilanteessa monesti ku ne menee nii nopeesti, ja on itekki tosi 
kierroksilla siinä, nii ei sitä siinä kohtaa ajattele. Et ne on ainaki siis sellasia tilanteita, mitkä 
niinku jälkikäteen harmittaa. (H4) 
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Väkivaltaan liittyvien tilanteiden lisäksi, osa erityisopettajista koki 

haasteelliseksi ohjattavan ryhmän moninaisuuden ja oppilaiden erilaisiin 

tarpeisiin vastaamisen. Yksi erityisopettajista kertoi kokevansa ongelmalliseksi 

opettajana priorisoida, kuka ryhmässä tarvitsee opettajan tukea eniten missäkin 

tilanteessa. Toinen erityisopettaja havainnollisti kokemustaan ryhmän 

moninaisuudesta ja siihen vastaamisesta seuraavanlaisesti: 

Ja sit ku täs on just niin monta näitä ADHD tyyppejä. Et sit jos saat yhden tai kaks hiljaseks, 
nii sit sieltä kolme nousee päät pystyy että. Ja on nyt ainaki kaikki sellasia häiriöherkkiä. 
Ja sitte kolme neljä oppilasta on erityisen häiriöherkkiä. Nii sit niiku tää kombinaatio tässä, 
et osa päästelee ääniä ja osa on häiriöherkkiä, nii se yhdistelmä tuntuu kyl aika 
haasteelliselta. Hyvin usein. Oikeestaan päivittäin. (H6) 

6.2 Toimivat ryhmän ohjaamisen keinot 

Hyvin merkittävänä tutkimuslöydöksenä pidämme sitä, että kokemukset 

toimivista ryhmän ohjaamisen keinoista olivat haastateltavilla hyvin 

samankaltaisia. Erityisluokanopettajien kokemukset toimivista keinoista olivat 

hyvinkin yhteneviä, huolimatta haastateltavien erityisluokkien eroavaisuuksista 

kuten oppilaiden iästä, tuen tarpeesta ja luokan koosta sekä siitä, että toimivien 

keinojen korostettiin olevan riippuvaisia opetettavasta ryhmästä.  

Haastatteluissa erityisluokan keskeisimmiksi ryhmänohjauksen keinoiksi 

nousivat struktuuri ja rutiinit. Haastateltavat kokivat struktuurin roolin erityisen 

suureksi erityisluokassa, ja yksi haastateltavista kuvasi tätä seuraavin sanoin: 

‘’Tota siis ylipäätään tää työ on niinku erittäin struktuurikeskeistä. Ilman struktuuria ei 

ole mitään’’. (H10) Erityisluokanopettajat kertoivat tiukan struktuurin avulla 

pyrkivänsä selkeyttämään oppilaan koulupäivää sekä lisäämään ennalta 

arvattavuutta. Käytännössä struktuuri näkyi haastateltavien erityisluokassa 

esimerkiksi siten, että tunnin ja päivän kulku olivat jatkuvasti kaikkien nähtävillä 

taululla, ne käytiin yhdessä läpi ja niihin palattiin useasti.  Yksi haastateltavista 

kuvaili struktuuria opetuksessaan seuraavasti: 

Kun on selkee struktuuri, mä kerron päivän alussa mitä tapahtuu. Jokaisen tunnin alussa 
kerron tunnin tavoitteen, ja laitan taululle, miten edetään. Yleensä kolmeen osaan mä jaan 
sen tunnin taululle, ja sen mukaan sitte toimitaan. Mä oon ainaki kokenu, et se on 
semmonen niinku selkee tapa itelle jäsentää sitä tuntia ja myös niille oppilaille. Et ku ne 
tietää, et jos mä jaksan tehä tän homman, nii sitte työ vaihtuu. Se on itelle niinku sellanen 
tärkein väline, millä mä sitä oppituntia itelle jäsennän. Mutta myös oppilaille ja se sitä 
kautta auttaa niinku siinä työrauhan järjestämisessä ja koko sen tunnin hallinnassa. (H2) 
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Struktuurin lisäksi, haastateltavat pitivät erityisen tärkeänä, että erityisluokassa 

samat rutiinit toistuvat päivittäin. Erityisluokanopettajat kertoivat, että rutiinien 

luominen, harjoitteleminen ja niiden mukaan eläminen ovat merkittävässä 

roolissa erityisluokassa. Yksi haastateltava kuvasi rutiinien tärkeyttä omassa 

luokassaan seuraavalla tavalla: ‘’Tavallaa mun ajatus siinä toimivassa ryhmän 

ohjaamisessa on just siinä, et kaikki oppii sen systeemin ja se pyörii. Et se ei haittaa, et 

olenko mä siellä vai en tavallaan. Et se on mulle niinku tärkeintä. Se on se minkä mä 

haluun eka ajaa sisään keinoilla millä hyvänsä’’. (H3) Erityisluokanopettajien 

mukaan rutiinit auttavat oppilaita ennakoimaan, mitä koulussa tehdään 

milloinkin. Eräs erityisluokanopettajista kertoi tavoittelevansa rutiinien avulla 

turvallista ja tasapainoista toimintaa koulussa: 

Semmonen tuttu ja turvallinen meininki varsinki heidän kohdalla, kun mä koen, et kun ei 
varmaa kotona oo ihan tasasta se meininki semmost niinku ennalta arvattavaa välttämättä, 
ni sit pyrkii, et ainaki koulussa se olis sit sitä. Tulee kouluu, ni se on sillai turvallista. Tietää 
mitä tapahtuu ja on tutut aikuiset siellä odottamassa, ja aikuiset pysyy just semmosina 
tasapainoisina, mitä sanoinkin. (H1) 

Struktuurin ja rutiinien lisäksi haastatteluissa nousi esiin selkeät säännöt ja ohjeet 

erityisluokan ryhmän ohjaamisen keinoina. Erityisluokanopettajien mukaan 

sääntöjä ja ohjeita ei saa olla liikaa, ja ne tulee käydä yhdessä oppilaiden kanssa 

läpi. Haastateltavien mukaan erityisluokan vaatimuksissa tulee huomioida, 

mihin oppilaat pystyvät ja mihin eivät pysty. Yksi haastateltava kertoi oman 

luokkansa säännöistä ja ohjeista seuraavanlaisesti:  

Ja sit ehkä myöskin se et on niinku selkeät yksinkertaset ohjeet. Et kyllähän meilläkin 
niinkun on tottakai koulun sääntöjä. On paljon sellasia, mitä pitää noudattaa. Mut sit meil 
on luokassa niinku tosi riisuttu versio siitä. Et oikeestaan niinku se työrauha ja muille 
ilkeily, et ne on niinku ne ainoot. Mut et muuten kaikki tällaset, et kun koulun sääntö on 
et ei saa pitää pipoo. Ni ei ole meillä luokassa, et senku pitävät. (H4) 

Erityisluokanopettajien mukaan oli tärkeää, että sovituista säännöistä pidettiin 

kiinni, ja että toiminnan ja seurauksen suhde oli oppilaille selkeä. Eräs 

haastateltavista pohti opettajan toimintaa sääntöihin liittyen näin: ‘’No säännöt ja 

sitte sellanen jämäkkyys, et puuttuu heti siihen mitä näkee. Ja sit ku ne muut näkee, et 

siihen puututaan ja tääl vaaditaan, nii must se vaikuttaa siihen koko ryhmään’’. (H3) 

Erityisluokanopettajien mukaan oppilaille tulee olla etukäteen selvää, mikä on 

seuraamus tietynlaisesta toiminnasta, ja opettajan tulee toteuttaa mahdolliset 
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seuraamukset johdonmukaisesti. Yksi haastateltavista ilmensi toiminnan ja 

seurauksen suhdetta erityisluokassaan seuraavasti:  

Meidän luokassa on semmonen sanonta, et me ei koskaan uhkailla turhaan. Eli että jos 
sanotaan niin, niin myös tapahtuu. Ni meillä oppilaat tietää sen, et jos jotain on sanottu, et 
näin tapahtuu, kun toimit näin. Ni sit ne myöskin tietää, et niin tulee tapahtumaan. Et siitä 
niinku pidetään kiinni, ja sen takana seisotaan. Et se ei oo rangaistus, vaan et se on 
seuraamus siitä, miten on toimittu. Et he tietää sen etukäteen. (H4) 

Osa erityisluokanopettajista kertoi käyttävänsä luokassaan palkkiojärjestelmiä 

sääntöjen noudattamisen tukena. Yksi haastateltavista koki, että pienet palkinnot 

toivotusta toiminnasta motivoivat oppilaita. Toisaalta osa opettajista koki koko 

ryhmää koskevien palkkiojärjestelmien ylläpidon liian työläänä 

ryhmänohjauksen keinona, ja oli luopunut niiden käytöstä. Yksi haastateltava oli 

ratkaissut tämän haasteen suunnittelemalla vain yksittäisille haastaville 

oppilaille yksilölliset palkkiojärjestelmät.  

Myös koulun fyysiset järjestelyt nähtiin haastatteluissa vaikuttavana 

tekijänä toimivalle ryhmän ohjaamiselle. Yksi haastateltavista kuvasi fyysisten 

järjestelyiden merkitystä omassa ryhmän ohjaamisessaan seuraavasti: ‘’Sehän on 

tässäki (ryhmänohjauksessa), et se alkaa jo siitä kun valitaan istumapaikat ja vaihellaan 

niitä. Ja siis jotenki kaikki semmonen et järjestellään se tilanne mahdollisimman niinku 

toimivaks. Et sen mä nään niinku sellasena pohjavireenä’’. (H7) Haastateltavien 

erityisluokissa oli erilaisia fyysisiä järjestelyjä ryhmän ohjauksen tukena, kuten 

lepotila rauhoittumiseen ja leikkimaja, jossa oppilaiden oli mahdollista tehdä 

tehtäviä. Yksi haastateltavista koki erityisesti oman luokan tärkeänä 

erityisoppilaille:  

Sit vaikuttaa tietenkin niinkun ihan siis fyysiset tilat. Erityisluokalla on tosi arvokasta se, 
et heil on oma tila oma paikka. Erityisluokan oppilaille ei siis sovi avoimet 
oppimisympäristöt hirveen hyvin. Mä oon nähny sen täällä. Ne ei sovi, koska se niinku 
semmonen vellominen ja sit semmonen tilojen vaihtaminen, jatkuva ihmishässäkkä, ni 
heillä menee niinku pasmat sekasi siinä. Eli semmonen tila, oma paikka ja selkeys siinä. 
(H8) 

Fyysisten järjestelyiden lisäksi haastateltavat nostivat esiin apuvälineet ryhmän 

ohjauksen tukena. Erityisluokanopettajien mukaan apuvälineet tukevat 

oppilaiden keskittymistä ja toiminnanohjausta, ja siten vähentävät yleistä 

levottomuutta ja häiriökäyttäytymistä. Esimerkiksi pulpettiin sidotut 

kuminauhat tarjosivat oppilaille mahdollisuuden purkaa liikunnan tarpeen 
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hyväksyttävällä tavalla. Yksi haastateltavista kertoi apuvälineiden 

mahdollisuuksista ryhmän ohjaamisessa näin: 

No sitten osa tarttee esim., jos on aistiyliherkkiä nii kaikki apuvälineet. Kuulosuojaimet, 
nää timetimerit mitä mul on jokaisella auttaa. Mul on luokas niinku tälläsii tosi paljon 
(näyttää tiimalaseja), et mul on jokaiselle omii tällasii. Et ku sä jaksat tehä tän, nii sit 
tapahtuu sitä tyyppistä. Se on niinku yks ihan selkee, mikä auttaa ryhmänhallintaan, koska 
se taas rauhottaa yksittäistä oppilasta niinku toimimaan. (H8) 

Apuvälineiden lisäksi erityisluokanopettajat kertoivat hyödyntävänsä 

luokassaan monikanavaista tukea ryhmänohjauksessa esimerkiksi ohjeiden 

annon, toiminnanohjauksen sekä struktuurin tukena. Erityisluokanopettajat 

kertoivat käyttävänsä visuaalista tukea kuten kuvatukea ja tukiviittomia sekä 

kielellistä tukea edistääkseen oppilaiden ymmärrystä sekä selkeyttämään 

koulupäivää. Yksi haastateltavista kertoi, miten kuvatuki näkyy hänen 

luokassaan käytännössä: 

No mul on aika vahva kuvatuki. Että oppilaat tietää kokoajan, mitä tapahtuu seuraavaks. 
Meil on oppiaineet ja lukujärjestys seinällä. Ja sitte sellasella jolla on niinkun suuria 
toiminnanohjauksen haasteita siirtymisissä, niin hänel on omat kuvat, missä lukee tehtävä, 
tehtävä, oma homma tai tehtävä, tehtävä, vessa. (H10) 

Toimivan ryhmän aikaansaamiseksi osa erityisluokanopettajista nosti esiin 

ryhmäytymisen tärkeyden. Erityisluokanopettajat pitivät ryhmäytymistä 

tärkeänä, jotta oppilaat tulisivat toimeen toistensa kanssa, kaikilla olisi ryhmässä 

hyvä olla ja yhteinen mukava tekeminen olisi mahdollista. Haastatteluissa 

ryhmän toiminnalle merkitykselliseksi nousi tunne-, ja vuorovaikutustaitojen 

harjoittelu, joiden koettiin tukevan niin ryhmäytymistä kuin ryhmänohjauksen 

onnistumista. Koko luokan keskinäisen yhteisen toiminnan lisäksi 

erityisluokanopettajat korostivat luokan aikuisten yhteistyötä ryhmän 

ohjaamisessa. Etenkin vuosia kestänyt yhteistyö saman koulunkäynninohjaajan 

kanssa koettiin erityisen merkityksellisenä. Yksi haastateltava luonnehti luokan 

aikuisten välistä parhaimmillaan saumatonta yhteistyötä seuraavanlaisesti:  

Avustajan ja erityisluokanopettajan yhteistyö on äärimmäisen merkittävä siin 
ryhmänhallinnassa. On erilaisia avustajia ja ohjaajia, et toisilla on erilaisia vahvuuksia. Mut 
sit jos sä löydät sellasen hyvän yhteistyön, nii se tulee auttaa sua siel ryhmänhallinnassa 
tosi paljon. Meil on avustajan kans semmone hyvä yhteistyö. Me ollaan luettu toisiamme 
niinku puolesta silmäniskusta. Hyvä avustaja menee jo auttamaan, vaikka mä en ois ees 
pyytäny tai sanonu, et huomaatsä et tuol tarvitaan apuu. (H8) 
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Erityisen merkittävänä ja mielenkiintoisena tutkimuslöydöksenä pidämme 

oppilaantuntemuksen näkyvää roolia ryhmänohjauksessa. Oppilaantuntemus 

nousi toimivien keinojen rinnalla yhdeksi keskeisimmäksi tekijäksi ryhmän 

ohjaamisen onnistumiselle erityisluokassa. Haastateltavat kertoivat, että vasta 

kun oppilaan oppii tuntemaan niin haasteineen kuin vahvuuksineen, pystyy 

oppilasta tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi haastateltavista kuvasi 

kokemustaan oppilaantuntemuksen merkityksestä näin: ‘’No ryhmän ohjaaminen 

lähtee varsinki erkkapuolella, ni lähtee siit oppilaan tuntemisesta. Et sun täytyy nähdä 

ihan hirveesti vaivaa siihen, et sä opit tuntee sen oppilaan. Et sä opit tuntemaan sen 

perheen. Että tavallaan semmonen onnistumisen kokemus sen yhden lapsen kanssa on 

mahdollista vasta sitten, kun sä oot viettänyt sen kaa aika paljon aikaa’’. (H10) 

Tämän lisäksi erityisluokanopettajat kokivat, että ryhmän ohjaamisen 

onnistumista tuki myös se, että oppilaat oppivat tuntemaan opettajan. Kun 

luokka tuntee opettajan toimintatavat ja rajat, on yhdessä toiminen helpompaa. 

Yksi erityisluokanopettajista luonnehti ilmiötä seuraavanlaisesti: ‘’Se on must 

vähä semmonen yhteinen oppiminen, et ku ne alkaa ymmärtää, miten mä toimin, ja mitä 

mä odotan, niin ne osaa toimia paremmin. Ja kun mä ymmärrän miten he toimii, niin mä 

toimin paremmin. Et se menee jotenki must aika paljon ajan myötä parempaan koko ajan 

se niinkun ryhmänä oleminen’’. (H7)  

Pitkälle kehittynyt oppilaantuntemus mahdollisti haastateltavien mukaan 

parhaimmillaan kykyä lukea oppilaita pienistäkin yksityiskohdista. Vaikka 

luokassa tapahtuvalle toiminnalle oli olemassa suunnitelma, 

erityisluokanopettajat kokivat tärkeäksi tarkkailla ryhmää, ja muuttaa 

joustavasti suunnitelmia havaintojen perusteella. Oppilaiden havainnoinnin 

roolia luokan arjessa kuvailtiin haastatteluissa esimerkiksi seuraavasti:  

Se on sellasta kokonaisvaltaista havainnointia. Eli joutuu kattomaan niinku jo eleistä ja 
ilmeistä ja kaikista pienistä sanomisistakin, et millä tuulella kukakin oppilas on. Koska sit 
niistä pienistä merkeistä saattaa huomata, et jos jollain on huonompi päivä. Et jos joku 
juttu, mitä on ajatellu et tehtäis, ni tietää et se ei tän oppilaan kans tuu onnistuu. Ni sit 
vähän niinku oppii etukäteen välttelemään sellasia tilanteita, missä pitäis niinku yhtäkkii 
ollakki taistelemassa. (H5) 
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6.3 Ryhmän ohjaamisen kokemusten koettu vaikutus 

erityisluokanopettajien työssä jaksamiseen 

Hyvin merkittävänä tutkimustuloksena voidaan pitää sitä, että lähes kaikki 

tutkimukseen osallistuneet erityisluokanopettajat kokivat ryhmän ohjaamisen 

pääasiallisesti edistävän heidän työssä jaksamistaan. Haastateltavat näkivät 

sidoksen ryhmän ohjaamisen ja työssä jaksamisen välillä. Yksi 

erityisluokanopettajista luonnehti ryhmän ohjaamisen yhteyttä työssä 

jaksamiseensa seuraavasti: ‘’Et sit ku tuntee olevansa hyvä ja hallitsee sen, nii se on 

lisänny sitä jaksamista. Mut sit jos tuntee, että se ei oo hallinnassa tai ei osaa, nii se on 

ollu raskasta. Mut enää mul ei oo ollu sellasii tunteita. Nyt ku menee aina töihin, nii on 

sellanen olo et osaa’’. (H3)  

Vaikka suurin osa erityisluokanopettajista koki ryhmän ohjaamisen työssä 

jaksamista edistävänä, oli myös muutamia haastateltavia, jotka kokivat ryhmän 

ohjaamisen kokemusten enemmän heikentävän kuin edistävän jaksamista 

työssä. Yksi haastateltavista koki, että ryhmän ohjaamisen kokemukset jatkuvasti 

heikentävät hänen työssä jaksamistaan: ‘’Kyl tää niiku kokoaja (heikentää 

jaksamista). Sä annat niinku itestäs. Harvemmin ollaa niinku hyvän puolella. Tää ei työ 

ei niinku kannattele, niinku jokin toinen työ’’. (H6) 

Toisaalta myös ne erityisluokanopettajat jotka kokivat ryhmän ohjaamisen 

kokemukset työssä jaksamista edistäviksi, kertoivat haastattelussa työn 

sisältävän paljon ryhmän ohjaamisen tilanteita, jotka eivät hetkittäin edistä 

työssä jaksamista. Kysyessämme, miten haastateltava kokee ryhmän ohjaamisen 

vaikuttaneen hänen työssä jaksamiseensa, kuvaili haastateltava kokemustaan 

seuraavanlaisesti: 

No kyl se on aika mun mielestä merkittävää, et kyl sen niinku huomaa heti, et jos on 
semmonen päivä, et tuntuu et ei ihan pysy langat käsissä tai jotenkin oppilaat hyppii 
seinille tai muuta. Et kyl sitä on niinku itekki sitten tosi paljon väsyneempi tai jotenkin 
kiukkusempi tai mitä sitten ikinä onkaan niinku sit sen päivän jälkeen. Et kyl se niinku 
vaikuttaa tosi merkittävästi siihen, et miten sitä sitten jaksaa. (H4) 

Osa erityisluokanopettajista koki ryhmän ohjaamisen olevan työssä jaksamista 

edistävää sen vuoksi, että tällä hetkellä ryhmän ohjaaminen toimii. 

Erityisluokanopettajat kuitenkin kertoivat, että ryhmänohjauksen vaikutus 
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työssä jaksamiseen riippuu aina opetettavasta ryhmästä ja ryhmän ohjaamisen 

toimivuudesta. Muutama erityisluokanopettaja kertoi vaihtaneensa työtä 

osaltaan sen vuoksi, että koki ryhmän ohjaamisen aiemmassa työpaikassaan 

kuormittavana. Eräs erityisluokanopettajista kuvasi kokemustaan seuraavasti: 

‘’Mä oon halunnu kokeilla monenlaista ryhmää, jotta mä tietäsin mitä se on, ja että miltä 

se musta tuntuu. Et esimerkiks se jopo-työ oli tosi raskasta. Mä koin olevani epäpätevä 

psykiatrinen sairaanhoitaja enkä opettaja laisinkaan. Ja se oli äärettömän kuormittavaa, 

joten mä vaihdoin sen työn’’. (H10)  

 
Voimavarat ryhmän ohjaamisesta 

Ryhmän ohjaamisen kokemukset edistivät erityisluokanopettajien työssä 

jaksamista erilaisten voimavarojen kautta. Ryhmän ohjaamisesta syntyneet 

voimavarat ilmenivät erityisluokanopettajien kokemuksissa pääosin 

onnistumisen ja pätevyyden kokemuksina. Onnistumisen kokemukset saattoivat 

tulla yksittäisistä onnistumisista tai esimerkiksi siitä, että selvisi jostakin 

haastavasta tilanteesta. Onnistumisen kokemusten saavuttaminen 

erityisluokassa ei myöskään aina vaatinut täydellistä onnistumista: 

‘’Optimitilanne on se, että menee noin 75 prosenttia siitä, mitä mä oon niinku ajatellu’’. 

(H8). Onnistumisen kokemukset saattoivat myös lisätä onnistumisen 

todennäköisyyttä jatkossa:  

Et must tuntuu, et siin on niinku itelläki sellanen, et sit just ku niissä onnistuu, niin sii tulee 
niinku, et siit saa niitä onnistumisen kokemuksia. Et tuntuu siltä, et ne on niinkun, et ne on 
semmosia, et niistä selviää ja jaksaa tehä. On niinku ehkä vähän semmonen itseään 
ruokkiva niin kun kehä. Et sit ku joku tilanne menee hyvin ryhmän kanssa, ni sit siit tulee 
hyvä fiilis. Ja sit se taas ehkä menee vielä paremmin, kun jaksaa. (H4) 

Pätevyyden kokemukset ilmenivät tunteena siitä, että on hyvä työssään ja 

työskentelee oikealla alalla. Kun erityisluokanopettajat kokivat olevansa päteviä 

työssään, uskalsivat he kokeilla rohkeammin uusia asioita sekä tukea myös 

kollegoitaan ryhmän ohjaamisessa. Yksi haastateltavista sanoitti pätevyyden 

kokemustaan seuraavalla tavalla: “Kai siit sit tulee sellanen, et oo olenpa mä hyvä. 

Asiantunteva olo ja sitte jos kuulee, et jossain muussa luokassa olis ehkä joku 

käyttäytymisen tai muun ongelma, nii ehkä sitte uskaltaa mennä tarjoomaan sinne 
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niinku apua.” (H3). Niin pätevyyden kuin onnistumisen kokemukset lisäsivät 

tutkittavien mukaan työssä jaksamista. 

Työssä jaksamista edistivät erityisluokanopettajien mukaan myös ryhmän 

ohjaamisen myötä syntyneet tulokset, jotka näkyivät esimerkiksi parantuneena 

työrauhana, oppilaiden tyytyväisyytenä sekä parempina suhteina oppilaisiin. 

Ylipäätään onnistuneen ryhmän ohjaamisen myötä erityisluokanopettajat 

kokivat, että opetustyötä oli mahdollista tehdä ja siitä pystyi nauttimaan. 

Toisaalta myös haastavien tilanteiden kohtaaminen koettiin toisinaan antoisana, 

sillä niiden koettiin edesauttavan ammatillista kehittymistä. 

Ryhmän ohjaamisen kokemuksista kumpusi myös erilaisia positiivisia 

tunteita, joiden koettiin edistävän työssä jaksamista. Ryhmän ohjaamisesta 

syntyvät positiiviset tunteet ilmenivät erityisopettajien kertomuksissa muun 

muassa hauskuutena, rentoutena, iloisuutena ja onnena. Huumori näkyi 

erityisluokan arjessa: ‘’Nauru pidentää ikää. Meil on ainaki hirveen hauskaa (naurua). 

Se on niinku hyvää mieltä. Koska sit ku se ryhmä on hallinnassa, ni sit me vitsaillaan’’. 

(H5) Ryhmänohjauksesta saatiin myös lisäenergiaa ja tarmokkuutta suunnitella 

sekä toteuttaa opetustyötä. Yksi tutkittavista kuvaili ilmiötä näin: ‘’Onnistuneesta 

ryhmätilanteesta tai oppitunnista tai semmosesta saa ihan järjettömän boostin. Et ihan 

samalla tavalla ku se voi jäädä sinne mieleen pyörimään, niin just se kolikon toinen puoli 

on se, et siit saa ihan järjettömän hyvän olon fiiliksen, että hommat sujuu’’. (H2) 

 
Ryhmän ohjaamisesta syntyvä kuormitus 

Voimavarojen lisäksi ryhmän ohjaamisesta syntyi kuormitusta. 

Erityisluokanopettajat näkivät ryhmän ohjaamisesta syntyvän kuormituksen ja 

stressin taustalla haastavat ryhmän ohjaamisen tilanteet. Erityisesti 

haastatteluissa korostui pitkään kestäneet haastavat ajanjaksot, jotka koettiin 

kuormittavina. Tällaisia ajanjaksoja esiintyi erityisluokassa ajoittain ja niiden 

ilmeneminen riippui opetettavasta ryhmästä sekä yksittäisistä oppilaista ja 

heidän haasteistaan. Eräs erityisluokanopettaja pohti tilanteiden ilmenemistä 

erityisluokassaan seuraavasti: ‘’Onhan sitä siis viikkoja, jotka on sillee, et kaikki tota 

hommat kosahtaa noilla oppilailla vielä samaan kauteen. En tiiä miks. Ensin tää kriiseilee 
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ja sit toi ja toi, ja se on uuvuttavaa, mut en siis koe sillä tavalla uupuneeni tässä.’’ (H7) 

Yksittäisten oppilaiden haastavammat ajanjaksot vaikuttivat koko ryhmään ja 

haastoivat muiden oppimista. Haastavien tilanteiden jatkuva esiintyminen 

saattoi myös erityisluokanopettajien mukaan vaikuttaa yleiseen kokemukseen 

työssä jaksamisesta: ‘’Mut eipä niistä (onnistumisen kokemuksista) sit hirveesti oo iloo, 

ku joutuu tunnista toiseen vääntää kaikesta mahdollisesta. Nii sit se kyl kuormittaa 

selkeesti’’. (H1) 

Kuitenkin väkivalta ja sen uhka sekä oppilaiden fyysinen rajoittaminen 

olivat keskeisimmät ryhmänohjauksesta syntyvän kuormituksen lähteet 

erityisluokanopettajien kokemuksissa. Väkivaltatilanteet ilmenivät 

erityisluokassa esimerkiksi opettajan fyysisen koskemattomuuden rikkomisena 

sekä huonekalujen ja esineiden paiskomisena. Tällaiset tilanteet koettiin hyvin 

stressaavina. Yksi erityisluokanopettajista kuvaili toistuvien fyysisten 

rajoittamisten kuormittavaa vaikutusta omaan jaksamiseensa ja 

mielenterveyteensä seuraavasti: ‘’Jos sul on kiinnipitoja kolme kertaa viikossa isojen 

poikien kanssa, ni se syö todella paljon voimavaroja. Tänä vuonna ei ole sellaista 

tilannetta, luojan kiitos. Ne on hirveen raskaita. Ne on ahdistavia, niinku 

mielenterveydelle todella raskaita taakkoja opettajalle kantaa’’. (H8) 

Muutama erityisluokanopettaja koki toisinaan jäävänsä murehtimaan 

koulussa tapahtuneita haastavia tilanteita. Erityisluokanopettajat saattoivat 

kokea stressiä, jos he kokivat, että olisivat voineet toimia tilanteissa opettajina eri 

tavalla. Murehtiminen näyttäytyi erityisluokanopettajien kertomuksissa 

esimerkiksi oppilaiden asioiden läpikäyntinä ja opettajan oman toiminnan 

kriittisenä arviointina. Yhdellä erityisluokanopettajalla tilanteiden 

murehtiminen oli välillä hyvin kokonaisvaltaista: 

No jos on niitä semmosia tilanteita, tosi vaikeita tilanteita, nii kyllä niitä jää sitte 
pyörittelemään mielessään iltapäivisin. Ja mulla on työmatkaa semmonen 45 minuuttia, 
niin se automatka ja pahimmissa tapauksessa sen illan pyörittelee sitä. Varsinkin jos on 
huoltajat ollu ehkä eri mieltä siitä, et miten se tilanne olis pitäny hoitaa. Ja sit ne tulee 
aamuyön tunteina, jos ei enää nukuta, nii sit ne tulee uudestaan mieleen ne tilanteet. Että 
ne on se pahin, mitä siitä voi tulla, nii on se, et se tulee niinku aamuyöllä. Jotenki herää ja 
alkaa miettimää, et miten se tilanne ja miten. Se on pahin mihin se vaikuttaa, uneen. (H2) 

Pahimmillaan ryhmän ohjaamisesta syntyvä kuormitus oli johtanut 

erityisluokanopettajien uupumuksen kokemukseen. Useat haastateltavat 
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kertoivat olleensa lähellä uupumusta tai kokeneensa työuupumuksen työuransa 

aikana, mutta selkeästi ryhmän ohjaamiseen liittyviä uupumuksen kokemuksia 

ilmeni haastatteluissa muutamia. Näitä kokemuksia yhdistää se, että 

erityisluokanopettajat kertoivat tällöin luokan olleen erityisen haastava. Yksi 

erityisluokanopettaja havainnollisti ryhmän ohjaamisen kokemusten 

vaikutuksia omaan työuupumukseensa seuraavanlaisesti:  

No ei se (uupumus) kauas mee, koska siis tämä kyseinen ryhmä on ollu tosi haastava kaks 
vuotta sitten. Ni kyl tota työnohjausta oon käyttänyt sillon. Siis just parin vuoden takanen 
kokemus siitä, ku ryhmä ei todellakaan ollu hallinnassa. Et mul oli se tilanne, et oli 
aggressiivisii oppilaita, joita mä rauhottelin sillä, et me käveltiin ympäri koulun 
ympäristöä, metsästettiin pokemoneja tai oltiin liikuntasalis hakkaamassa säkkituolia, ja 
muu luokka oli vähä niinku ohjaajien kans omillaan sillon. Se oli tosi rankkaa. Ei 
pelkästään mulle mut siis myös niille ohjaajille, koska sit heil oli se koko muu porukka 
sillon. (H5) 

Ryhmän ohjaamisesta syntyvän stressin hallinta 

Kuormituksesta huolimatta erityisluokanopettajat kokivat tällä hetkellä 

pystyvänsä hallitsemaan ryhmänohjauksen kokemuksista kumpuavaa stressiä. 

Stressin hallinnan keinot vaihtelivat haastateltavasta riippuen. Kuitenkin 

haastatteluissa stressin hallinnassa korostui itselle sopivan työtavan löytäminen 

ja arvostaminen sekä armollisuus itseään kohtaan opettajana. Yksi 

erityisluokanopettaja kertoi näiden stressinhallintakeinojen olevan erityisen 

tärkeitä, jotta jaksaa erityisluokanopettajan raskaassa ammatissa. Toinen 

erityisluokanopettaja taas kuvaili armollisuutta ja oman työn tekemisen tavan 

arvostamista seuraavasti: ‘’Siis työssä jaksamisen tärkein asia on armollisuus itselle ja 

muille. On niitä superopeja, jotka jaksaa tehä kaiken ja laminoida kaiken ja vielä leipoa 

pullaa (naurua). Mutta kaikkien ei tarvi olla sellasia. Että löytää sen oman tavan tehdä 

sitä työtä’’. (H10).  

Armollisuus näyttäytyi stressin hallinnassa useammilla eri tavoilla. 

Armollisuus saattoi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että työtään voi rajata eikä aina ei 

tarvitse pyrkiä erinomaisuuteen, vaan hyväkin välillä riittää. Yhden 

erityisluokanopettajan haastattelussa armollisuus taas näkyi virheiden 

tekemisenä ja niiden hyväksymisenä: ‘’Ja sit semmosen armollisuuden, ei 

kristillisessä mielessä. Armollisuus että virheitä tulee tekee. Mä teen joka päivä virheitä. 

Joka päivä. Täs ammatis ei voi olla valmis koskaan’’. (H8) Edellä mainittujen 



51 

 

 

 

stressinhallintakeinojen lisäksi haastatteluissa tuli yksittäisiä mainintoja muun 

muassa työn ja vapaa-ajan rajaamisesta sekä vapaa-ajan palauttavista 

harrastuksista. 

 
Sosiaalinen tuki työssä jaksamisen keskiössä 

Sosiaalisen tuen merkitys erityisluokanopettajien työssä jaksamiselle ja ryhmän 

ohjaamiselle näyttäytyi haastatteluissa hyvin merkittävänä. Sosiaalisen tuen 

merkitys mainittiin jokaisessa haastattelussa, ja sen ilmenemismuodot olivat 

moninaisia. Erityisluokanopettajat saivat sosiaalista tukea pääasiallisesti 

koulunkäynninohjaajilta ja koulun muilta erityisluokanopettajilta. Eräs 

erityisluokanopettaja kuvaili koko työyhteisön tärkeyttä työhyvinvoinnilleen 

seuraavasti: ‘’Ehkä semmonen kun mä mietin myös sitä työparia ja sit niitä muita 

erkkaluokanopettajia, sitä työyhteisöä, niin siinä myös se semmonen ei yksin jääminen 

tai semmonen. Se on itelle myös iso kanssa semmonen voimavara.‘’ (H7)  Vain yhdessä 

haastattelussa nostettiin esille erikseen koulun johdolta saadun tuen merkitys 

työssä jaksamiselle.  

Sosiaalinen tuki näkyi erityisluokanopettajien haastatteluissa muun 

muassa mahdollisuutena purkaa huoliaan ja keskustella työpäivän 

tapahtumista. Stressaavia ryhmänohjauksen tilanteita purettiin erityisesti 

koulunkäynninohjaajien kanssa: ‘’Et se onni täs on, et kun meitä on kolme aikuista 

tässä ryhmässä, nii pystyy käymää läpi ne tilanteet. Niinku vähän työssä ohjauksellisesti 

pystyy käymää heti läpi, et se on varmaa se pelastus, et voidaa tässä käydä ne läpi. Et en 

kyl jaksais enää lähtee mihinkään erityiseen työnohjaukseen’’. (H6). Eräs 

erityisluokanopettajista kertoi hyödyntävänsä työtovereiden tukea stressin 

purkamiseen myös työpäivien jälkeen:  

Paras keino (stressin hallintaan) on tosiaan, kun mul on 45 minsaa se työmatka, nii mulla 
kulkee työkaveri samasta kunnasta sinne. Nii me autossa puretaan ne tilanteet puolin ja 
toisin. Me jotenki ku päästää sit kotipihaan, nii se on jätetty se kaikist pahin sinne autoon, 
eikä sitä tarvi viedä sit mukanaan kotiin. Et se on ollu sellanen tosi, me kutsutaan sitä 
terapia-autoks, missä voi sit purkaa nää molempien haastavat tilanteet läpi. (H2) 

Yksi haastateltavista koki koulunkäynninohjaajien kanssa keskustelun niin 

tärkeäksi keinoksi hallita stressiä, että oli järjestänyt sille erikseen aikaa 

työpäivien jälkeen. Hän kuvaili toimintapaansa seuraavasti: ‘’Me ollaan ainakin 
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otettu säännölliseks se, että mä uhraan omaa aikaani, en laske sitä ys-aikaan enkä 

mihinkään. Vaan se että me niinku viikottain pidetään palaveri noitten mun ohjaajien 

kanssa, ja jutellaan noista oppilaista. Ni se on kyl yks, koska sit mun ei sillee tarvi yksin 

miettii niitten oppilaitten niinku haasteita tai murheita’’. (H5)  

Työtovereiden tuki nähtiin merkityksellisenä myös haastavien ryhmän 

ohjaamisen tilanteiden aikana. Erityisluokanopettajat kokivat saavansa apua ja 

tukea työtovereilta tarvittaessa, ja tämän nähtiin edistävän työssä jaksamista. 

Apua saatiin työtovereilta esimerkiksi väkivallan uhatessa sekä fyysistä 

rajoittamista vaativissa tilanteissa: “Mun ohjaaja on siis myös pieni nainen. Et me ei 

niinku yhdessäkään oteta ketään ukkoja tuolla kiinni. Et kyl mä sit siinä ajattelen, et 

viereiset opettajat tossa kaks tollast körilästä tossa oven takana on se mun pelastus.’’ (H7) 

Tukea ja apua saatiin aina tarvittaessa ja pyyteettömästi. Yksi haastateltava 

kuvasi saamaansa tukea ja sen merkitystä työhyvinvoinnilleen seuraavasti: ‘’Meil 

on tääl silleen, et mun ei tarvii ku korottaa vähän ääntä ja pyytää, ni mun kollegat seisoo 

tos ovella, et mikä hätänä. Työhyvinvointi lisääntyy siitä, et sä tiivistät tiimityötä.‘’ (H8)  

Kaikki erityisluokanopettajat siis arvottivat sosiaalisen tuen hyvin 

merkitykselliseksi ryhmän ohjaamisen ja työssä jaksamisen näkökulmista. 

Merkityksellisyyttä ilmentää erityisesti se, että yhdellä erityisluokanopettajista 

erityisluokan aikuisten yhteistyö oli jopa vaikuttanut työpaikan valintaan: 

‘’Mutta tottakai se vaikuttaa sun työssä jaksamiseen. Mutta mulla ainakin auttaa se että 

tässä luokassa on muita aikuisia. Se on myös yksi syy, miks mä oon erityisluokanopettaja. 

Et mä en halunnu tehä työtä enää yksin’’. (H10) 

6.4 Jaanan ja Marjon tarinat 

Koostimme fenomenologisen aineiston analyysin pohjalta Jaanan ja Marjon 

tarinat. Kertomukset yhdistelevät erityisluokanopettajien kokemuksia ryhmän 

ohjaamisesta sekä työssä jaksamisesta. Tarinat eivät ole henkilöityneet yhteen 

haastateltavaan, vaan ovat muodostuneet analyysiprosessissa tutkittavien 

ilmiöille antamista yhteisistä merkityksistä. Kertomukset tuovat esiin 

erityisluokanopettajien erilaisia ja yhteisiä kokemuksia ryhmän ohjaamisesta, 

ryhmän ohjaamisen keinoista sekä työssä jaksamisesta.  
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Jaanan tarina 

Jaanan työ erityisluokanopettajana on suurimmaksi osaksi ryhmän ohjaamista. 

Jaana tietää, että ryhmän ohjaamisesta voi saada positiivisia kokemuksia, mutta 

hänen omat kokemuksensa ovat enemmän negatiivisia. Hyviä hetkiä on 

esimerkiksi silloin, kun hän saa oppilaan ylipäänsä tekemään jotakin. Jaanan 

mukaan erityisluokassa vaikuttaa yleisopetusta enemmän, millaisia oppilaita 

luokassa on. Hänen mukaansa yleensä jo aamulla huomaa, kenellä on huono 

päivä. Jaanan mielestä oppilaiden vireystaso sekä muut taustatekijät vaikuttavat 

paljon ryhmän toimintaan. Tämän vuoksi Jaanan on erityisluokanopettajana 

tarkkailtava luokan tilaa ja elettävä hetkessä. Jaana kokee, että etukäteen ei pysty 

paljoa suunnittelemaan. 

Jaanan mukaan ryhmän ohjaaminen on keskustelua, jolla pyritään 

löytämään yhteinen sävel oppilaiden kanssa. Kun on työrauha, oppiminen on 

helpompaa. Jaana on käyttänyt luokassaan paljon erilaisia tarkkaavuuden ja 

toiminnanohjauksen tukemisen keinoja. Tekemisen tauottaminen on Jaanan 

kokemuksen mukaan yksi toimiva ryhmän ohjauksen keino. Tämän lisäksi 

Jaanan luokan oppilailla on myös mahdollisuus käyttää koulun yleistä lepotilaa. 

Jaana ei koe olevansa autoritäärinen opettaja, vaikka joutuu pitämään 

paljon kuria luokassaan. Jaanan mukaan haastavia ja ärsyttäviä tilanteita tulee, 

kun oppilas ei usko häntä. Silloin hän joutuu uhkailemaan, kiristämään ja 

lahjomaan sekä toistamaan asian useasti.  Jaana kertoo, että hermot menevät, 

vaikka hän ei näytä sitä ulospäin. Hänen mielestään erityisluokanopettajan tulee 

olla turvallinen aikuinen, ja pysyä tasapainoisena. Epäjärjestys luokassa tuntuu 

kuormittavalta. Kun tunneilla ei tarvitse keskittyä ryhmän ohjaamiseen tai kurin 

ylläpitämiseen, niin Jaanalla on hyvä ja helppo olla. Jaana kokee saavansa 

voimavaroja työnsä tekemiseen satunnaisista hauskoista hetkistä luokassa sekä 

työkavereiden positiivisesta palautteesta. Positiivinen palaute auttaa häntä 

jaksamaan ja tuntemaan itsensä tärkeäksi työssään.   

Jaanan mukaan ryhmän ohjaaminen on yksi suurimmista asioista, joka 

kuormittaa työssä. Jaana kokee, että onnistumisen kokemuksista ei ole juurikaan 
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iloa, kun joutuu taistelemaan tunnista toiseen. Jaana kokee ryhmän ohjaamisen 

tilanteiden jatkuvasti heikentävän työssä jaksamistaan ja harvemmin edistävän. 

Hän tykkää työstään, mutta kokee työn vievän voimavaroja. Jaana kokee vielä 

pystyvänsä hallitsemaan ryhmänohjauksen tilanteista syntyvää stressiä. Jaana 

kokee tärkeäksi jaksamiselleen sen, että hän pystyy käymään haastavat tilanteet 

ohjaajiensa kanssa luokassa heti läpi. Hän ei murehdi ryhmän ohjaamisen 

tilanteita kotona. Myös työyhteisöltä saatu tuki ja apu ovat hänen mielestään 

erittäin tärkeää työssä jaksamiselle. 

 
Marjon tarina 

Marjolla on pääsääntöisesti todella hyviä kokemuksia ryhmän 

ohjaamisesta.  Hänen mielestään kaikki toiminta lähtee ryhmän ohjaamisesta. 

Marjon mukaan erityisluokassa on tyypillistä, että yksi päivä menee loistavasti 

ja toisessa hetkessä tilanne on täysin muuttunut. Hänen mukaansa ryhmän 

ohjaaminen on täysin riippuvainen ryhmästä. Ei voida sanoa, että on keinoja, 

jotka aina toimivat. 

Marjon mielestä varsinkin erityisopetuksessa ryhmän ohjaaminen lähtee 

oppilaantuntemuksesta. Marjo on opettanut nykyistä luokkaansa useamman 

vuoden, ja oppilaiden tuntemuksen kehittyessä ryhmän ohjaaminen on 

helpottunut. Marjon mielestä ryhmän ohjaaminen on kokonaisvaltaista 

havainnointia, jossa tulee tulkita oppilaiden pienistäkin eleistä, ilmeistä ja 

sanoista, millä tuulella kukin oppilas on. Havainnoinnin ja oppilaantuntemuksen 

myötä on mahdollista ennakoida haastavia tilanteita. Suunnitelmasta tulee 

joustaa tilanteen mukaan. 

Marjo pitää itseään selkeänä, tiukkana ja toisaalta myös lempeänä ryhmän 

ohjaajana. Marjon luokassa on vahva struktuuri ja rutiinit; oppilaat tietävät mitä 

tehdään milloinkin. Marjo kokee tärkeänä ryhmän ohjauksessa sen, että luokan 

sääntöjä on vähän, ne ovat selkeitä sekä positiivisessa muodossa. Sääntöjä tulee 

noudattaa ja oppilailla tulee olla tiedossa seuraukset, mitä tapahtuu ei-toivotusta 

käyttäytymisestä. Lisäksi Marjolla on luokassaan käytössä vahva kuvatuki ja 

tukiviittomat.  
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Marjo kokee, että ryhmän ohjaamisella ja työssä jaksamisella on yhteys. 

Ryhmän ohjaamisen kokemukset vaikuttavat hänen työssä jaksamiseen pääosin 

edistävästi. Ryhmän ohjaamisen kokemukset antavat Marjolle voimavaroja 

onnistumisten kautta. Kokemukset tuovat hänelle pätevyyden tunnetta ja 

voimaan siihen, että hän työskentelee oikealla alalla. Marjolla on ryhmänsä 

kanssa hauskaa. Marjo kokee haastavaksi tilanteet, joissa oppilas käyttäytyy 

väkivaltaisesti. Tällöin tulee hallita yksilön lisäksi koko muu ryhmä ja toimia 

nopeasti. Tilanteet jotka vaativat fyysistä rajoittamista, ovat Marjon mukaan 

haasteellisia.  

Marjo kokee ryhmän ohjaamisen tilanteiden aiheuttavan ajoittain stressiä, 

mutta ei niin paljon kuin aikaisemmin. Kiinnipito- ja väkivaltatilanteet 

kuormittavat. Pitkän työuran aikana Marjo on ollut sairaslomalla uupumuksen 

vuoksi ja käynyt työnohjauksessa. Tällöin ryhmä oli haastava. Marjo murehtii 

haastavia tilanteita toisinaan työpäivän jälkeen, mutta hän kokee kuitenkin 

pystyvänsä hallitsemaan niistä syntyvää stressiä. Hän pitää tärkeänä työssä 

jaksamiselle, että löytää oman tavan tehdä työtä ja osaa arvostaa sitä. Itselleen 

tulee olla myös armollinen. Marjo kokee koulunkäynninohjaajat sekä muut 

erityisopettajat tärkeäksi voimavaraksi ja tueksi. Marjo pyrkii purkamaan 

haastavat tilanteet ohjaajiensa kanssa säännöllisesti. Hän kokee myös vapaa-ajan 

urheilun auttavan stressin hallinnassa. 
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7 POHDINTA 

Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia 

erityisluokanopettajilla on ryhmän ohjaamisesta erityisluokassa, millaiset 

ryhmänohjauksen keinot he kokevat työssään toimiviksi sekä miten 

erityisluokanopettajat kokevat ryhmän ohjaamisen vaikuttavan työssä 

jaksamiseensa. Erityisluokanopettajien kokemukset ryhmän ohjaamisesta olivat 

pääosin myönteisiä, ja ryhmänohjaus koettiin merkitykselliseksi työn osa-

alueeksi. Erityisluokanopettajien kokemusten mukaan toimivia ryhmän 

ohjaamisen keinoja olivat struktuuri, rutiinit, säännöt, luokan fyysiset järjestelyt 

sekä oppilaantuntemus. Erityisluokanopettajat kokivat ryhmänohjauksen 

pääasiassa edistävän heidän työssä jaksamistaan. Jaksamista haastoivat vaikeat 

ajanjaksot sekä väkivalta- ja kiinnipitotilanteet. Erityisluokanopettajat hallitsivat 

ryhmän ohjaamisesta syntyvää kuormitusta sosiaalisella tuella sekä 

armollisuudella ja oman työtavan arvostamisella. 

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkimusnäyttöön perustuvat keinot ryhmänohjauksen ja jaksamisen tukena 

Jaanan ja Marjon tarinoissa ryhmän ohjaamisen kokemukset erosivat toisistaan 

selkeästi. Jaanan kokemukset olivat enemmän negatiivisia, kun taas Marjon 

ryhmänohjauksen kokemukset olivat luonteeltaan positiivisia. Yhteistä 

tarinoissa on, että molemmat kokevat ryhmän ohjaamisen olevan hyvin 

vaihtelevaa; se riippuu oppilaista, tilanteesta ja taustatekijöistä. Jaanan ja Marjon 

tarinat eroavat kuitenkin siinä, miten vaihtelevat ryhmän ohjaamisen tilanteet 

kohdataan. Marjo käyttää ryhmää ohjatessaan useita tutkimusnäyttöön 

perustuvia strategioita, kuten struktuuria, rutiineja ja selkeitä sääntöjä. Hän 

pyrkii ennakoimaan haastavia tilanteita oppilaantuntemuksen, ennakoivien 

strategioiden ja havainnoinnin keinoin. Jaanan kertomuksessa sen sijaan ei ole 

juurikaan tunnistettavissa tutkimusnäyttöön perustuvia tai ennakoivia ryhmän 

ohjauksen strategioita, vaikka hän mainitsee käyttävänsä useita 
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toiminnanohjauksen strategioita luokassaan. Jaana kokee, että ryhmänohjaus on 

niin vaihtelevaa, ettei hän juurikaan pysty suunnittelemaan luokan toimintaa.  

Kokonaisuudessaan Jaanan ja Marjon ryhmän ohjaamisen lähestymistavat 

ovat jokseenkin erilaisia. Jaanan kertomuksessa ryhmänohjaus näyttäytyy 

enemmän kurinpitona, vaikka hän ilmaisee, ettei koe itseään autoritääriseksi 

opettajaksi. Kurinpitoa tarinassa ilmentää avoin puhe luokassa tapahtuvasta 

kurinpidosta, kuten uhkailusta ja kiristämisestä, jotka voidaan nähdä 

reaktiivisina toimintatapoina. Marjon tarinasta on havaittavissa ohjauksellisempi 

lähestymistapa ryhmän ohjaamiseen. Tehokkaiden opettajien nähdäänkin 

ohjaavan luokkaansa kurittamisen sijaan (Wong, 2012). Marjo näyttää 

tavoittelevan toiminnallaan sitä, että oppilaiden on mahdollista ennakoida 

koulupäivää. Epstein ym. (2008) toteavat, että ennakoinnin tulee aina olla 

lähtökohta ongelmakäyttäytymisen vähentämiseen ja myös Oliver ym. (2011) 

korostavat, että tehokas ryhmän ohjaaminen pyrkii keskittymään ennakoiviin 

keinoihin reaktiivisten sijaan.  

 Jaanan ja Marjon tarinoissa ryhmän ohjaamisen koettu vaikutus työssä 

jaksamiseen näyttäytyy hyvin erilaisena. Jaana kokee ryhmän ohjaamisen 

yhdeksi suurimmaksi asiaksi, joka kuormittaa työssä, eikä hän koe saavansa siitä 

juurikaan voimavaroja. Ryhmän ohjaaminen pääosin heikentää hänen työssä 

jaksamista, ja hän kokee epäjärjestyksen ja jatkuva taistelun luokassa 

kuormittavana. Marjo sen sijaan kokee ryhmän ohjaamisen pääosin edistävän 

hänen työssä jaksamistaan, ja hän kokee saavansa voimavaroja onnistuneista 

ryhmänohjauksen tilanteista. Haastaviksi sekä kuormittaviksi Marjo kokee 

luokassa tapahtuvat väkivalta- ja kiinnipitotilanteet.  

Voidaan olettaa, että haastavia tilanteita syntyy luokassa vähemmän, kun 

opettaja käyttää ryhmänohjauksessa ennakoivia strategioita (Kern & Clemens, 

2007). Opettajan käyttämillä ryhmänohjauksen strategioilla nähdään olevan 

merkittävä vaikutus siihen, kuinka paljon ongelmakäyttäytymistä esiintyy 

luokassa (Demirdag, 2015; Oliver ym., 2011).  Jaanan tarinassa tutkimusnäyttöön 

perustuvien ja ennakoivien strategioiden rooli oli vähäinen. On mahdollista, että 

tehottomammat strategiat tai tehokkaiden strategioiden puute on vaikuttanut 
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siihen, miksi Jaana kokee ryhmän ohjaamisen kokemuksensa osin negatiiviksi 

sekä työssä jaksamista heikentäviksi. Aloe ym. (2014) toteavat meta-

analyysissaan, että opettajat joiden ryhmän ohjaaminen ei ole niin toimivaa, 

saattavat kokea helpommin väsymyksen, riittämättömyyden ja epäonnistumisen 

tunteita.  

Sen sijaan on mahdollista, että Marjo sai ryhmän ohjaamisesta positiivisia 

kokemuksia ja koki ryhmän ohjaamisen edistävän hänen työssä jaksamistaan 

osittain siksi, että hän hyödynsi luokassaan tutkimisperustaisia ryhmän 

ohjaamisen strategioita. Cancio ym. (2018) sekä Garwood ym. (2018) havaitsivat 

tutkimuksissaan, että vähemmän kuormitusta kokevat erityisopettajat 

hyödyntävät tehokkaampia ja tutkimusnäyttöön perustuvia ryhmän ohjauksen 

strategioita.  Näyttöön perustuvat käytänteet tukevat opettajan kykyä vastata 

oppilaiden erilaisiin tarpeisiin erityisopetuksessa (Myers ym., 2017). Kun 

opettajat eivät kamppaile työhyvinvointinsa kanssa, pystyvät he toimimaan 

luokassaan ennakoiden (Lerkkanen ym., 2020). Toisaalta tehokkaiden ryhmän 

ohjaamisen strategioiden käytön voidaan myös nähdä suojaavan opettajia 

stressiltä ja uupumukselta (Oliver ym., 2011).  

 
Tutkimusnäyttöön perustuvat strategiat ryhmän ohjaamisen keskiössä 

Tarkastellessamme tutkittavien yksilökohtaisia kokemuksia toimivista ryhmän 

ohjaamisen keinoista havaitsimme, että erityisluokanopettajat painottivat 

luokissaan struktuuria, rutiineja ja selkeitä sääntöjä. Lisäksi huomiota oli 

kiinnitetty luokan fyysisiin järjestelyihin. Huomionarvoista on, että nämä 

erityisluokanopettajien mainitsemat ryhmänohjauksen keinot on tunnistettu 

tutkimusnäyttöön perustuviksi (Epstein ym., 2008; Simonsen ym., 2008). Myös 

aikaisemmassa tutkimuksessa erityisluokanopettajien on tunnistettu käyttävän 

tutkimusperustaisia ryhmän ohjaamisen keinoja (Cumming ym., 2021; Kuronja 

ym., 2019). Näiden strategioiden tavoitteena on muokata oppimisympäristöä 

suotuisammaksi niin, ettei se edistä häiriökäyttäytymistä, vaan pyrkii luomaan 

positiivisen, ennakoitavan sekä motivoivan luokkahuoneympäristön (Kern & 
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Clemens, 2007).  Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden on alan tutkimuksessa 

nähty hyötyvän tällaisten strategioiden käytöstä (Myers ym., 2017). 

Tutkimuksessamme keskeisimmiksi ryhmänohjauksen keinoiksi nousivat 

luokan struktuuri sekä rutiinit. Struktuuri ja rutiinit ilmenivät erityisluokissa 

monella tapaa, mutta näkyvimmin nämä esiintyivät esimerkiksi siten, että 

päivän sekä oppitunnin kulku oli aina oppilaiden nähtävissä, ja niihin palattiin 

tarpeen tullen. Tulevien tapahtumien kertomista ja aikataulun visuaalista 

esittämistä pidetäänkin toimivina ennakoitavuutta edistävinä toimintatapoina 

(Kern & Clemens, 2007). Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden nähdään 

suoriutuvan paremmin koulussa, kun he tietävät miten koulussa tulee toimia 

(Myers ym., 2017).  

Tutkimuksessa on tunnistettu, että kun oppilaat voivat ennustaa 

koulupäivän tapahtumia, he ovat todennäköisemmin sitoutuneita ja harvemmin 

käyttäytyvät ongelmallisesti (Kern & Clemens, 2007). Turvallisen, 

johdonmukaisen ja ennustettavan ympäristön on tutkimuksessa todettu myös 

parantavan oppilaiden akateemista suoriutumista (Wong ym., 2012). Lisäksi 

hyvin strukturoidussa luokissa oppilaat tyypillisimmin osallistuvat enemmän 

tehtäviin, harjoittavat ystävällisempää vertaisvuorovaikutusta, ovat 

tarkkaavaisempia ja käyttäytyvät vähemmän aggressiivisesti (Simonsen ym., 

2008). Ajattelemmekin ennakoitavuuden roolin olevan entistä 

merkityksellisempi erityisluokassa, joissa esiintyy yleisopetusta enemmän 

esimerkiksi mainittua aggressiivista käyttäytymistä, tarkkaavaisuuden pulmia ja 

oppimisen haasteita.   

Vahvan struktuurin ja rutiinien rinnalla erityisluokanopettajat korostivat 

selkeiden sääntöjen tärkeyttä ryhmän ohjaamisessa. Aiemmassa tutkimuksessa 

on tunnistettu, että luokan sääntöjen ja käyttäytymisodotusten selkeyttäminen 

vähentää tehokkaasti häiritsevää käyttäytymistä (Närhi ym., 2015).  Sääntöjen 

selkeys näyttäytyi erityisluokanopettajien mukaan siten, että sääntöjä oli 

määrällisesti vähän, ne olivat kieliasultaan yksinkertaisia ja positiivisessa 

muodossa, ne käytiin läpi oppilaiden kanssa sekä niistä pidettiin 

johdonmukaisesti kiinni. Myös aikaisemmassa ryhmän ohjaamista käsittelevässä 
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kirjallisuudessa sääntöjen tehokkuutta on todettu parantavan niiden vähäinen 

määrä, myönteinen muoto, yksinkertaisuus sekä sääntöjen opettaminen (Kern & 

Clemens, 2007; Simonsen ym., 2008).  Erityisoppilaiden nähdään hyötyvän 

tällaisista selkeistä käyttäytymisodotuksista (Myers ym., 2017).  

Haastateltavien erityisluokissa näyttäytyi tyypillisenä se, että luokan 

säännöt oli laadittu oppilaille sopivan vaatimustason mukaan, ja ne saattoivat 

erota koko koulua koskevista säännöistä. Sen sijaan luokissa keskityttiin vain 

muutaman tärkeimmän säännön toteutumiseen ja oppilaille oli etukäteen selvää, 

mitä seuraamuksia ei-toivotulla käyttäytymisellä oli. Sääntöjen noudattamista 

myös seurattiin johdonmukaisesti. Useiden vuosikymmenten tutkimus onkin 

osoittanut, että sääntöjen johdonmukainen täytäntöönpano liittyy keskeisesti 

oppilaiden parempaan käyttäytymiseen luokassa (Kern & Clemens, 2007). Kun 

säännöt on laadittu oppilaiden tarpeiden mukaan, pystyvät oppilaat 

noudattamaan niitä, ja tällöin niin oppilaiden kuin opettajien on mahdollista 

saada onnistumisen kokemuksia. 

Hieman yllättävää kuitenkin oli, että haastatteluissa erityisluokanopettajat 

eivät konkreettisesti nostaneet positiivista palautetta toimivaksi 

ryhmänohjauksen keinoksi. Aikaisemmassa tutkimuksessa positiivinen palaute 

on nähty tehokkaana ja yksinkertaisena käyttäytymisen tukemisen strategiana 

(Kern & Clemens, 2007; Närhi ym., 2015). Tutkimus on selvästi osoittanut, että 

positiivisen palautteen antaminen asianmukaisesta käyttäytymisestä lisää 

todennäköisyyttä sille, että oppilaat jatkavat asianmukaista käyttäytymistä 

tulevaisuudessa (Kern & Clemens, 2007). Positiivinen palaute nähdään 

ratkaisevaksi tekijäksi struktuurin, rutiinien sekä käyttäytymisodotusten 

toteutumiselle erityistarpeisilla oppilailla (Myers ym., 2017).  

Positiivinen palaute esiintyi haastatteluissa vain muutamina mainintoina 

palkkiojärjestelmistä, jotka toisaalta saivat kritiikkiä työläydestään. Erilaiset 

palkkiojärjestelmät ovat kuitenkin vain osa asianmukaisen käyttäytymisen 

edistämistä. Simonsen ym. (2008) toteavat tutkimuksessaan, että suullinen 

palaute toimii yksinkertaisena tehokkaana keinoja ohjata käyttäytymistä, kun 

sitä käytetään toistuvasti. Tällaisesta positiivisesta palautteesta hyötyvät 
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erityisesti erityisoppilaat (Myers ym., 2017). Kern ja Clemens (2007) kuitenkin 

toteavat, ettei positiivinen palaute yleensä ohjaudu oppilaille, joilla on 

käyttäytymisen haasteita, ja jotka todella palautetta tarvitsisivat. Näemme, että 

positiiviselle palautteelle onkin erityisluokassa aivan erityinen tarve.  

Epstein ym. (2008) sekä Kern ja Clemens (2007) nostavat edellä mainittujen 

keinojen lisäksi toimivat luokkajärjestelyt ennakoivien toimenpiteiden 

lähtökohdaksi. Myös tutkimuksessamme erityisluokanopettajat kertoivat luokan 

fyysisten järjestelyjen toimivan tietynlaisena ryhmänohjauksen pohjavireenä. 

Fyysisiä järjestelyjä olivat muun muassa luokan oma pysyvä tila ja oppilaiden 

istumajärjestys. Pysyvä ja häiriötekijöiden minimoimiseen pyrkivät tilaratkaisut 

(Simonsen ym., 2008) sekä istumajärjestelyt on havaittu myös tutkimuksessa 

ryhmänohjausta tukeviksi toimenpiteiksi (Kern & Clemens, 2007; Simonsen ym., 

2008). Järjestelty, jäsennelty ja johdonmukainen luokkahuone tukee oppilaan 

itsenäistä toimintaa luokassa (Wong ym., 2012). 

 
Oppilaantuntemus ryhmän ohjaamisen perustana 

Tutkimuksemme erityisluokanopettajat nostivat oppilaantuntemuksen erityisen 

merkitykselliseksi tekijäksi ryhmän ohjaamisen onnistumiselle erityisluokassa. 

Kagan ja Tippins (1991) määrittelevät oppilaantuntemuksen koostuvan oppilaan 

erilaisten taitojen, käyttäytymisen, vertaisvuorovaikutuksen, motivaation, 

persoonallisuuden sekä vapaa-ajan ja perheen tuntemisesta. Tyypillisimmin 

oppilaantuntemuksen käsitettä ei ole sellaisenaan liitetty ryhmänohjausta 

käsittelevään tutkimukseen. Kuitenkin ryhmän ohjaamista käsittelevässä 

kirjallisuudessa on korostettu yksilöllisten tarpeiden ymmärtämistä ja suhteiden 

luomista niin oppilaisiin kuin heidän perheisiinsä (Jones & Jones, 2013, s. 6).  

Onkin aiheellista pohtia, miksi oppilaantuntemuksen rooli nousi niin 

suureksi tutkiessamme ryhmänohjausta erityisluokan kontekstissa. 

Erityisluokanopettajat pitivät oppilaantuntemusta ryhmän ohjaamisen 

perustana; syvän tuntemuksen myötä oli mahdollista suunnitella, ennakoida ja 

mukauttaa ryhmänohjauksellisia toimia jopa oppilaan antamien pienten 

merkkien perusteella. Uskomme, että opettajan ryhmän ohjaamista 
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erityisluokassa tukee vahva oppilaantuntemus oppilaiden tarpeiden ollessa 

hyvin yksilöllisiä. Kuronja ym. (2019) ovat todenneet, että erityisluokanopettajat 

keskittyvät luomaan henkilökohtaisen suhteen oppilaisiinsa, ja näin 

mukauttavat toimintaansa enemmän oppilaiden tarpeisiin. Erityisluokassa 

ryhmän ohjaaminen painottuukin enemmän yksilöiden ohjaamiseen ja 

tukemiseen (Myers ym., 2017).  

 
Ryhmän ohjaamisen myönteiset ja merkitykselliset kokemukset 

Erityisluokanopettajien kokemukset ryhmän ohjaamisesta olivat pääosin hyvin 

positiivisia. Jo Jaanan ja Marjon tarinoita tarkastellessamme, pohdimme 

kielivätkö positiiviset ryhmän ohjaamisen kokemukset siitä, että 

tutkimuksemme erityisluokanopettajilla oli käytössään toimivia 

ryhmänohjauksen keinoja. Pohdintaamme tukee, että lähes kaikki käytössä olleet 

keinot on tunnistettu alan tutkimuksessa tehokkaiksi (Epstein ym., 2008; Kern & 

Clemens, 2007; Myers ym., 2017; Simonsen ym., 2008). Pohdimme myös, 

vaikuttavatko tehokkaat keinot siihen, että tutkimuksemme 

erityisluokanopettajat pitivät pääasiallisesti ryhmän ohjaamisesta. Cancio ym. 

(2018) ovat myös havainneet tutkimuksessaan samankaltaisen yhteyden 

tuloksellisen ryhmänohjauksen ja erityisopettajien kokeman paremman 

työtyytyväisyyden välillä.  

Myönteisten kokemusten lisäksi, erityisluokanopettajien kokemuksissa 

korostui ryhmän ohjaamisen suuri merkitys erityisluokassa. Haastateltavat 

arvottivat ryhmän ohjaamisen tärkeimmäksi erityisluokanopettajan työn osa-

alueeksi. Ryhmän ohjaamisen merkitys on tunnistettu myös aiemmassa 

tutkimuksessa. Simonsen ym. (2008) sekä Myers ym. (2017) määrittelevät 

ryhmän ohjaamisen olevan opettajalle välttämätön taito, ja Rytivaara (2011) 

näkee ryhmän ohjaamisen luokan pedagogiikan kulmakivenä. Ryhmän 

ohjaamista tarvitaan, jotta opettajat voivat edistää oppilaiden akateemista 

menestystä, kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja, luoda positiivisen 

luokkahuoneilmapiirin sekä tukea erityistarpeisia oppilaita (Myers., 2017). 

Toimiva ryhmän ohjaaminen nähdään myös merkittävänä tekijänä ylipäätään 
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sille, että opettajat pysyvät ammatissaan (Albrecht ym., 2009; Garwood ym., 

2018). 

 
Onnistunut ryhmän ohjaaminen työssä jaksamisen edistäjänä 

Sen lisäksi että erityisluokanopettajilla oli pitkälti positiivisia kokemuksia 

ryhmän ohjaamisesta, kokivat erityisluokanopettajat myös ryhmän ohjaamisen 

kokemusten pääasiassa edistävän heidän työssä jaksamistaan. 

Erityisluokanopettajien ryhmän ohjaamisen kokemusten työssä jaksamista 

edistävät vaikutukset ilmenivät näkyvimmin pätevyyden ja onnistumisten 

kokemuksina. Aloe ym. (2014) toteavatkin, että hyvin ohjatussa ryhmässä 

opettajan on mahdollista saada onnistumisen kokemuksia oppilaiden oppiessa. 

Onnistumisen kokemukset nähdään tutkimuksessa suurimpana opettajien 

minäpystyvyyden lähteenä (Tschannen-Moran & Hoy, 2007). Pohdimme 

heijastavatko erityisluokanopettajien kokemukset korkeaa koettua 

minäpystyvyyttä ryhmän ohjaamisessa. Bandura (1977) määrittelee 

minäpystyvyyden uskomukseksi suunnitella ja toteuttaa toimia, mitä vaaditaan 

tietyn lopputuloksen saavuttamiseksi. Tutkimuksessamme onnistumisen ja 

pätevyyden kokemusten vaikutukset näyttäytyivät erityisluokanopettajien 

mukaan haluna panostaa työhönsä, rohkeutena kokeilla uusia asioita sekä 

kokemuksina vahvasta asiantuntijuudesta ryhmän ohjaamisen osa-alueella. 

Opettajien minäpystyvyyden vaikutukset liittyvätkin siihen, kuinka paljon 

opettajat panostavat opetukseensa, millaisia tavoitteita he asettavat työlleen 

(Tschannen-Moran & Hoy, 2001) sekä kuinka sinnikkäästi he työskentelevät 

saavuttaakseen tavoitteensa (Brouwers & Tomic, 2000).  

Kun opettaja pitää opetustaan onnistuneena, myötävaikuttaa se siihen, että 

tulevat suoritukset todennäköisemmin onnistuvat (Tschannen-Moran & Hoy 

2007). Tutkimukseemme osallistuneilla erityisluokanopettajilla oli myös 

vastaavanlaisia kokemuksia samankaltaisesta ilmiöstä. Yksi 

erityisluokanopettajista kuvaili, että ryhmän ohjaamisen onnistumisten 

kokemuksista syntyy “itseään ruokkiva kehä”. Erityisluokanopettajien mukaan 

onnistumisen kokemukset eivät aina vaatineet täydellisiä onnistumisia. 
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Pätevyyden ja onnistumisen kokemusten ohella erityisluokanopettajat 

kokivat ryhmänohjauksen tilanteista kumpuavien positiivisten tunteiden sekä 

energian edistävän heidän työssä jaksamistaan. Erityisluokanopettajat eivät 

haastatteluissa suoranaisesti maininneet työn imun käsitettä, mutta kuitenkin 

pohdimme, onko haastatteluista havaittavissa työn imuun viittaavia 

piirteitä.  Schaufeli ym. (2002) kuvaavat työn imua tarmokkuuden, 

omistautumisen ja uppoutumisen ulottuvuuksilla. Erityisluokanopettajat 

kertoivat saavansa ryhmän ohjaamisen kokemuksista energiaa ja tarmokkuutta 

tehdä työtä sekä panostaa siihen, minkä voidaan nähdä kuvaavan työn imun 

tarmokkuuden ulottuvuutta. Omistautumista haastatteluissa voi ilmentää se, 

että erityisluokanopettajat pitivät ryhmänohjausta ajoittain haasteellisena sekä 

se, että he kokivat ylpeyttä ryhmän ohjaamisesta ja sen tuloksista. Lisäksi ryhmän 

ohjaamisesta pidettiin ja siitä koettiin jonkinlaista nautintoa, jonka voidaan 

nähdä liittyvän työn imun uppoutumisen ulottuvuuteen.  

Vaikka tutkimuksemme perusteella ei ole mahdollista varmistua siitä, 

kokivatko erityisluokanopettajat työn imua ryhmän ohjaamisesta, tulisi sen 

tukemiseen keskittyä erityisopetuksessa. Opettajien työn imua tulisi pyrkiä 

tukemaan erityisesti haastavissa työtehtävissä, esimerkiksi auttamalla opettajia 

tunnistamaaan onnistumisen tilanteita, kehittämällä sosiaalisen tuen verkostoja 

sekä kehittämällä stressin ja kuormituksen sietokykyä (Pepe ym., 2021).  Työn 

imua kokevat opettajat tekevät työtään tehokkaasti sekä kykenevät 

suoriutumaan työn vaihtelevista vaatimuksista (Klassen ym., 2012). 

 
Erityisluokan haasteet työhyvinvoinnin näkökulmasta 

Huolimatta siitä, että ryhmän ohjaaminen koettiin pääasiassa työssä jaksamista 

edistävänä, erityisluokanopettajat toivat ilmi tilanteita, jotka koettiin haastaviksi, 

ja jotka eivät edistäneet jaksamista. Kuormittavaksi koettiin pitkään jatkuneet 

haastavat tilanteet. Pitkittyneet tilanteet saattoivat liittyä yksittäisen oppilaan 

haasteisiin tai siihen, että haastavia tilanteita ilmeni luokassa toistuvasti. Kun 

opettajalla on luokka, jossa oppilaat oppilaat ovat vastustuskykyisiä ohjaukselle, 

voi opettaja kokea tilanteesta stressiä ja epäonnistumisen tunteita (Aloe ym., 
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2014). Lisäksi tutkimuksessamme ilmeni aiempia uupumisen kokemuksia, jotka 

liittyivät pitkään jatkuneisiin ryhmän ohjaamisen ongelmiin. Ryhmänohjauksen 

haasteiden sekä opettajien työuupumuksen kytkös on havaittu myös aiemmassa 

tutkimuksessa (Kokkinos, 2007; Oliver ym., 2011). 

Niin ikään väkivalta ja sen uhka sekä fyysistä rajoittamista vaativat tilanteet 

nähtiin ryhmän ohjaamisen kannalta haastaviksi sekä opettajan työssä 

jaksamista heikentäviksi. Väkivallan rooli suomalaisessa erityisopetuksessa on 

tunnistettu jo aikaisemmassa tutkimuksessa; erityisopettajat ovat opettajista 

eniten alttiita henkiselle ja fyysiselle väkivallalle työssään (Ervasti ym., 2012). 

Tutkimuksessamme väkivaltaa ja sen uhkaa sisältävät tilanteet kuormittivat niin 

tilanteen aikana kuin sen jälkeen. Ervasti ym. (2012) ovat ehdottaneet, että 

erityisopettajien koulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota väkivaltatilanteiden 

ehkäisyyn ja niissä toimimiseen. Tutkimuksemme perusteella koulutuksen tarve 

näyttää olevan edelleen hyvin ajankohtainen erityisluokanopettajien 

työhyvinvoinnin näkökulmasta. 

 
Itsemyötätunto erityisluokanopettajan työssä 

Opettajan työssä jaksaminen vaatii taitoa käsitellä stressiä ja kuormitusta, sillä 

opettajan työ on erittäin vastuullista, haastavaa, intensiivistä ja henkisesti 

kuormittavaa (Lerkkanen ym., 2020). Tutkimuksemme erityisluokanopettajat 

kokivat ryhmän ohjaamisesta jonkin verran stressiä ja kuormitusta, ja niiden 

purkamiseen hyödynnettiin useita selviytymisstrategioita. Näkyvimmin esiin 

nousivat maininnat oman työtavan arvostamisesta ja armollisuudesta, joita 

tarkastelemme itsemyötätunnon käsitteen kautta. Itsemyötätunto sellaisenaan ei 

ole saanut suurta roolia opettajien selviytymistrategioita käsittelevässä 

tutkimuksessa. Kuitenkin tuore tutkimus on havainnut itsemyötätunnon olevan 

positiivisesti yhteydessä opettajien hyvinvointiin (Postareff ym., 2021). 

Neff ym. (2007) määrittelevät itsemyötätunnon tarkoittavan armollisuutta 

ja ymmärtäväisyyttä itseä kohtaan myös virheiden tapahtuessa. Itsemyötätunto 

näyttäytyi erityisluokanopettajien kokemuksissa virheiden hyväksymisenä, 

oman opettajuuden arvostamisena ja ajatuksena siitä, ettei täydellisyyteen 



66 

 

 

 

tarvinnut pyrkiä. Edellä mainittujen ajatusmallien koettiin olevan hyvin tärkeitä 

erityisluokanopettajan työssä jaksamiselle. Hashem ja Zeinoun (2020) 

toteavatkin, että itsemyötätunto voi toimia työelämässä puskurina stressiä ja 

työuupumusta vastaan. Postareff ym. (2021) havaitsivat vastaavasti 

tutkimuksessaan, että itsekriittisemmät opettajat kokivat enemmän stressiä ja 

uupumusta sekä matalampaa pystyvyyden tunnetta. Opettajien itsemyötätuntoa 

tulisi keskittyä tukemaan työpaikalla positiivisen palautteen ja jaettujen 

kokemusten avulla (Postareff ym., 2021). 

 
Sosiaalisen tuen merkitys erityisluokanopettajille 

Tutkimuksemme yhtenä keskeisimpänä löydöksenä pidämme sosiaalisen tuen 

merkitystä stressin hallinnassa sekä ryhmänohjauksessa. Sosiaalinen tuki eri 

muodoissaan näyttäytyi hyvin tärkeänä selviytymisstrategiana 

erityisluokanopettajille. Aikaisemmassa tutkimuksessa sosiaalinen tuki on 

ilmennyt niin ongelmakeskeisenä kuin emotionaalisena tukena (Antoniu ym., 

2009; Cancio ym., 2018). Tutkimuksessamme ongelmakeskeinen tuki näkyi 

esimerkiksi konkreettisena apuna fyysistä rajoittamista vaativissa tilanteissa, 

kun taas emotionaalinen tuki ryhmänohjauksessa näkyi mahdollisuutena purkaa 

huoliaan, käydä läpi stressaavia tilanteita sekä saada kannustusta. Aiemmasta 

tutkimuksesta poiketen (Antoniu ym., 2009; Kebbi, 2018), tutkimuksemme 

erityisluokanopettajat kertoivat saavansa sosiaalista tukea työpaikalta, eikä 

mainintoja perheen tai ystävien roolista ryhmän ohjaamisesta syntyvän 

kuormituksen hallinnassa ilmennyt. 

Erityisluokanopettajat kertoivat arvostavansa koulun muiden opettajien ja 

erityisesti koulunkäynninohjaajien tukea. Epstein ym. (2008) esittävät, että 

työyhteisön sosiaalisilla verkostoilla on kriittinen rooli ryhmänohjauksen 

tukemisessa. Sosiaalinen tuen merkitys opettajille on myös ilmennyt useissa 

opettajien työhyvinvointia käsittelevissä tutkimuksissa (Antoniu ym., 2009; 

Cancio ym., 2018; Garwood ym., 2018; Kebbi, 2018). Koulunkäynninohjaajien 

merkittävää roolia erityisluokanopettajien saamassa sosiaalisessa tuessa voi 

selittää se, että koulunkäynninohjaajat elävät samaa erityisluokan arkea ja näin 
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tuntevat hyvin oppilaat sekä myös opettajan työparinaan. Tutkimuksessamme 

koulunkäynninohjaajat tarjosivat välitöntä tukea ryhmän ohjaamisessa, mutta 

myös vastavuoroista keskustelutukea erityisluokanopettajille. Ajattelemme, että 

koulunkäynninohjaajat näyttäytyvät ainutlaatuisena resurssina erityisluokassa 

niin ryhmän ohjaamisessa kuin työssä jaksamisessa. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Kun tarkastellaan fenomenologisen tutkimuksen luotettavuutta, on tärkeää 

analysoida, että tutkittavan ilmiön rakenne, aineistonkeruu, teoreettinen 

lähestymistapa, analyysimenetelmä ja tutkimuksen raportointitavat ovat 

loogisesti yhteydessä toisiinsa (Perttula, 1995). Me tutkijoina koemme näiden 

tutkimuksen osien olevan hyvin sidoksissa toisiinsa sekä soveltuvan 

tekemäämme fenomenologiseen tutkimukseen. Esimerkiksi juuri kokemuksen 

tutkimuksessa fenomenologinen lähestymistapa nähdään perusteltuna 

(Virtanen, 2006), ja avoin haastattelu hyvänä aineistonkeruutapana (Lehtomaa, 

2005; Patton, 2015). Perttulan (1995) mukaan tutkijan tulee myös perustella 

tutkimuksellisia valintojaan tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa niin, että 

raportin lukijat pystyvät hahmottamaan koko tutkimusprosessin kulun ja 

kokonaisuuden. Tutkijoina olemme pyrkineet tuomaan tutkimukselliset 

valintamme avoimesti ja konkreettisesti esiin muun muassa perusteellisena 

analyysin kuvauksena.  

Yleisesti tutkimuksen luotettavuutta lisää, mikäli se onnistuu käsittelemään 

ilmiötä, jota on ollut tarkoitus tutkia (Hirsjärvi & Hurme, 2008; Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Fenomenologisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa 

keskeisintä on arvioida sitä, miten tutkijat kykenevät kuvaamaan ilmiötä siten, 

kuinka se tutkittaville ilmenee (Lehtomaa, 2005). Tutkijoina koemme, että 

saimme kaikkiin asettamiimme tutkimuskysymyksiin vastaukset. On kuitenkin 

aiheellista pohtia, onnistuimmeko tavoittamaan tutkittavien kokemukset 

ilmiöistä kokonaisuudessaan, sillä tutkimamme ilmiöt ovat hyvin laajoja ja 

kokemukset niistä ovat jokapäiväisiä. Käytännössä ilmiön laajuus näkyi 
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tutkimusprosessissa esimerkiksi siten, että saimme haastatteluiden jälkeen 

yhteydenottoja haastateltavilta, jotka olisivat halunneet jälkikäteen täydentää 

haastattelussa kertomiaan asioita.  

Mielestämme kriittinen pohdinta on perusteltua, sillä aiheen laajuuteen 

verraten lyhyessä haastattelussa voi olla haasteena saada esiin kaikki ne 

kokemukset, mitä haastateltava haluaisi ilmiöistä kertoa. Lisäksi toteutimme 

haastattelut videopuhelualustalla, joten on mahdollista, että toteutustapa on 

vaikuttanut haastateltavien kanssa saatuun keskusteluyhteyteen. Haastattelua 

pidetään hyvinkin tutkijariippuvaisena aineistonkeruumenetelmänä (Lehtomaa, 

2005) ja tutkijoiden läsnäolo haastattelutilanteessa voi vaikuttaa tutkittaviin 

(Virtanen, 2006). Kokemattomuutemme haastattelijoina on saattanut vaikuttaa 

keskusteluyhteyden syntyyn sekä havainnointikykyymme 

haastattelutilanteessa. Tutkijan tulisi osata lukea haastattelutilannetta, ja olla 

herkkä haastateltavan kertomille asioille (Lehtomaa, 2005).  

Toteuttamamme avoin haastattelu vaatii tyypillisesti taakseen kokeneet 

tutkijat (Lehtomaa, 2005). Kokemattomuutemme vuoksi jouduimme 

turvautumaan haastatteluissa jonkin verran tukikysymyksiin, jotta saimme 

ohjattua haastateltavia tarpeen tullen. Tukikysymykset väistämättä haastavat 

tutkimuksemme luotettavuutta, sillä haastattelun avoimuus saattoi ajoittain 

kärsiä. Tukikysymyksiä hyödynnettäessä haastattelut eivät täysin edenneet 

tutkittavien ehdoilla. Toisaalta tukikysymykset turvasivat haastatteluiden 

jouhevan etenemisen ja tutkittavien kokemusten laajemman käsittelyn. 

Aineiston analyysivaiheessa on luotettavuuden kannalta tärkeää tarkastella 

litteroinnin oikeellisuutta, sitä onko koko aineisto huomioitu tutkimuksessa sekä 

ilmentävätkö saadut tulokset haastateltavien omaa ajatusmaailmaa (Hirsjärvi & 

Hurme 2008). Tutkijoina suoritimme itse haastatteluiden ohella aineiston tarkan 

litteroinnin, ja täten pidämme sen laatua hyvänä. Lisäksi tarkastelimme 

alkuperäistä litteroitua aineistoa läpi analyysin, jotta varmistuimme 

haastateltavien kokemusten sekä tehdyn analyysin vastaavuudesta.  

Koko tutkimusprosessimme luonnetta heijastaakin aineistokeskeisyys, sillä 

kaikissa tutkimuksemme vaiheissa palasimme aktiivisesti alkuperäisen 
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aineistomme äärelle. Fenomenologisessa tutkimuksessa aineiston tuleekin olla 

keskeisimmässä asemassa tutkimuksessa, ja koko tutkimusprosessi etenee 

aineiston ehdoilla (Perttula, 1995). Kuitenkin tutkimuksemme 

aineistolähtöisyyttä varjostaa se, että graduprosessin luonteesta johtuen 

jouduimme tutustumaan ilmiön teoriataustaan ennen haastatteluiden 

aloittamista. Tästä huolimatta pyrimme aktiivisen sulkeistamiseen eli omien 

ennakkokäsitysten ja asenteiden huomiotta jättämiseen läpi tutkimusprosessin.  

Tutkimuksemme aineiston analyysi mukaili Perttulan (1995) 

fenomenologista aineiston analyysiä. Olemassa oleva analyysimalli edesauttoi 

analyysimme tarkkaa ja johdonmukaista etenemistä. Teimme analyysimalliin 

muutoksia tarkkaan harkiten, ja vain aineiston vaatiessa. Pyrimme lisäämään 

myös tutkimuksemme luotettavuutta siten, että kuvasimme konkreettisesti 

analyysin etenemisen tutkimusraportissamme (Perttula, 1995). Suoritimme 

analyysin tutkijaparina, ja toteutimme kaikki analyysin vaiheet systemaattisesti 

yhdessä. Tutkijayhteistyö voidaankin nähdä luotettavuutta edistävänä juuri 

silloin, kun se lisää tutkimuksellisten menettelyiden systemaattisuutta (Perttula, 

1995). Tutkijaparina olemme myös tukeneet toisiamme aktiivisessa 

sulkeistamisessa koko analyysin ajan. Sulkeistaminen nähdäänkin 

fenomenologisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta keskeisenä (Lehtomaa, 

2005).  

Yleistä merkitysverkostoa rakentaessamme aineiston analyysi jätti varmasti 

allensa joitakin huomionarvoisia yksityiskohtia. Pyrimme kuitenkin 

minimoimaan tämän siten, että teimme analyysimalliin muutoksia sekä esitimme 

tutkimuksen tulokset kahdella tapaa. Nämä analyysin muutokset sekä tavat 

esittää tulokset mahdollistivat kokemusten yhteisen olemuksen löytämisen, 

mutta myös samalla yksilöllisten merkitysten esilletuomisen.  

Tutkimuksessamme onnistuimme löytämään kokemuksista jaettuja 

merkityksiä riippumatta siitä, missä ja millaisissa luokissa erityisluokanopettajat 

työskentelivät. Tutkimukseemme osallistuneet erityisluokanopettajat 

työskentelivät hyvin erilaisissa erityisluokissa ympäri Suomen. Huolimatta siitä, 

että edeltävät tekijät voidaan nähdä tutkimuksen luotettavuutta heikentävinä, 
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voidaan niitä pitää myös merkkinä tulosten siirrettävyydestä sekä osittain 

yleistettävyydestä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Tutkimuksemme rajoituksena voidaan taas pitää sitä, että 

tutkimukseemme osallistui ainoastaan naisia. Lisäksi on aiheellista pohtia, 

osallistuiko tutkimukseemme lähinnä sellaisia erityisluokanopettajia, joilla oli 

pääosin hyviä kokemuksia ryhmän ohjaamisesta sekä työssä jaksamisesta. 

Vapaaehtoiseen tutkimukseemme eivät välttämättä hakeutuneet ne 

erityisluokanopettajat, jotka kokivat ryhmän ohjaamisen taitonsa puutteellisiksi, 

joiden kokemukset ryhmän ohjaamisesta olivat hyvin negatiivisia tai jotka 

kokivat tutkimuksen toteutusajankohtana itsensä hyvin uupuneiksi.  

Tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta tarkastellessa on hyvä 

huomioida, että tutkimuksemme perustui vapaaehtoisuuteen. Tutkijoina 

näimme tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuuden sekä sensitiivisen 

toimintamme haastattelutilanteessa erittäin tärkeäksi, sillä osa 

tutkimuksestamme käsitteli arkaluonteisia ja henkilökohtaisia asioita. Hyvän 

tieteellisen käytännön mukaan tutkimuksessa tulee noudattaa tiedeyhteisön 

tunnustamia toimintatapoja kuten rehellisyyttä, huolellisuutta sekä tarkkuutta 

tutkimustyössä (TENK, 2012). Näitä toimintatapoja ilmentää tutkimuksessamme 

esimerkiksi analyysin yksityiskohtainen havainnollistaminen sekä tulosten 

monipuolinen esittäminen. Lisäksi pyrimme avoimuuteen ja vastuullisuuteen 

omien löydöstemme esittämisessä sekä viittasimme muiden tutkijoiden työhön 

ja saavutuksiin asianmukaisella ja kunnioittavalla tavalla. 

 
Jatkotutkimushaasteet 

Aiempaa ryhmän ohjaamista ja työssä jaksamista käsittelevää tutkimusta sekä 

omia tutkimuslöydöksiämme tarkastellessamme toteamme, että aiheeseen 

paneutuvalle suomalaiselle tutkimukselle on tarvetta, sillä ilmiöiden 

samanaikainen käsittely on jäänyt suomalaisessa tutkimuksessa varsin vähälle 

huomiolle. Kotimaisen tutkimuksen tarve kansainvälisen tutkimuksen rinnalla 

on mielestämme perusteltua myös siksi, että esimerkiksi opetusjärjestelyt ja -
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olosuhteet sekä yleisesti erityisopetus ja erityisopettajien työtehtävät saattavat 

erota tutkimuksen toteutuspaikasta riippuen. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa niin ryhmän ohjaamista kuin työssä 

jaksamista koskien luokanopettajia, laaja-alaisia erityisopettajia sekä 

erityisluokanopettajia on tutkittu usein yhdessä (ks. esim. Kebbi, 2018). 

Tutkimuksemme tulokset viittaavat siihen, että erityisluokanopettajien 

ryhmänohjaukseen sekä työssä jaksamiseen saattaa liittyä joitakin erityispiirteitä, 

kuten korostunut oppilaantuntemuksen merkitys ryhmän ohjaamisessa, 

koulunkäynninohjaajien rooli erityisluokassa sekä väkivalta- ja 

kiinnipitotilanteet ryhmän ohjaamisen ja työssä jaksamisen haastajina. 

Yksinomaan erityisluokanopettajia koskeva tutkimus voisi tuottaa tarkempaa 

tietoa ryhmänohjauksen toimivista keinoista erityisluokan kontekstissa sekä 

siitä, mitkä tekijät erityisluokan ryhmän ohjaamisessa tukevat tai toisaalta 

haastavat erityisluokanopettajien työssä jaksamista. Toisaalta vertaileva 

tutkimus erityisluokanopettajien ja luokanopettajien välillä voisi pyrkiä 

selvittämään, onko erityispiirteitä todella olemassa. 

Tutkimuksessamme koulunkäynninohjaajat näyttäytyivät niin 

ryhmänohjausta kuin työssä jaksamista tukevana ainutlaatuisena erityisluokan 

resurssina. Tämän löydöksen pohjalta olisi mielenkiintoista pureutua tarkemmin 

erityisluokanopettajien ja koulunkäynninohjaajien väliseen yhteistyöhön. 

Tutkimuksella voitaisiin saada yksityiskohtaisempaa tietoa toimivan yhteistyön 

syntymekanismeista, piirteistä sekä käytännön työtavoista, joita olisi mahdollista 

jatkossa hyödyntää niin erityis- kuin yleisopetuksen kentällä. 

Toisaalta väkivaltaa, sen uhkaa sekä fyysistä rajoittamista vaativat tilanteet 

koettiin tutkimuksessamme ryhmän ohjaamisen näkökulmasta haastaviksi sekä 

erityisluokanopettajien työhyvinvointia kuormittaviksi. Tarkempi tutkimus 

väkivalta- ja kiinnipitotilanteiden ilmenemisestä erityisluokassa voi tuoda 

arvokasta tietoa, jonka kautta ennakointi, tilanteissa toimiminen sekä tilanteiden 

käsittely olisi entistä parempaa. Näemme ilmiön esille nostamisen tutkimuksen 

kohteeksi erittäin tärkeänä myös siksi, että sitä ei käsitellä erityisluokanopettajan 

koulutuksessamme. Myös Ervasti ym. (2012) toteavat, että erityisopettajat 
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hyötyisivät koulutuksesta väkivallan interventioihin, käsittelyyn sekä 

ehkäisyyn. Laajempi tutkimustieto ja sitä kautta kehittynyt opettajien koulutus 

ovat avainasemassa turvallisemman luokkaympäristön kehittämisessä ja 

opettajan työhyvinvoinnin edistämisessä.  

Kun tarkastelemme ryhmän ohjaamista ja työssä jaksamista 

kokonaisuudessaan, tutkimuksemme erityisluokanopettajilla oli pääosin 

positiivisia ryhmän ohjaamisen kokemuksia, käytössään toimivat ryhmän 

ohjaamisen keinot sekä toimintatavat ylläpitää omaa työssä jaksamistaan. Ei 

kuitenkaan tule jättää huomiotta sitä, että joukossa oli myös opettajia, jotka 

kokivat ryhmän ohjaamisen kuormittavana, mikä voidaan havaita esimerkiksi 

Jaanan tarinasta. Lisäksi osa tällä hetkellä työssään hyvin jaksavista 

erityisluokanopettajista kertoi kokeneensa työuransa aikana ryhmän ohjaamisen 

kokemuksiin liittyvän uupumuksen.   

Kouluissa onkin tärkeää tunnistaa ne opettajat, jotka tarvitsevat tukea 

toimivien ryhmän ohjaamisen keinojen löytämiseen, ryhmänohjauksesta 

syntyvän kuormituksen hallitsemiseen sekä toisaalta työn imun kehittämiseen. 

Opettajien työssä jaksamiseen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen 

tutkimuksellisesti on nykyisellään erityisen tärkeää, sillä Opetusalan 

työolobarometrin (2021) mukaan opettajien kokema stressi ja väsyminen on 

lisääntynyt, samalla kun työnilo laskenut. Kokkinos (2007) toteaa, että itsessään 

tehokkaisiin ryhmän ohjaamisen toimintaperiaatteisiin perehtyminen ehkäisee 

opettajien stressiä ja työuupumusta. Myös koulun organisaatiolla on vaikutus 

siihen, miten tarjotaan opettajille mahdollisuuksia ammatilliseen kehitykseen, ja 

sen myötä työhön liittyvän stressin sekä uupumuksen vähentämiseen (Cancio 

ym., 2018). 

Hyvinvoiva opettaja tarjoaakin oppilaille laadukasta ja myönteistä 

vuorovaikutusta sisältävää ohjausta, joka osaa ottaa huomioon oppilaiden 

tarpeet sekä vastata niihin (Lerkkanen ym., 2020). Tehokkaiden 

ryhmänohjauksen käytänteiden myötä oppilaat ovat motivoituneita ja 

oppiminen tuloksellista (Wong ym., 2012). Parhaimmillaan onnistunut ryhmän 

ohjaaminen tarjoaa tasapainon opettajan ja oppilaiden tarpeille opettaa sekä 
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oppia (Jerome Freiberg ym., 2020). Lienee siis selvää, miksi toimiva ryhmän 

ohjaaminen nähtiin tutkimuksessamme kaiken koulussa tapahtuvan toiminnan 

sekä opettajien työhyvinvoinnin edellytyksenä.  
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LIITTEET 

Liite 1. Yleiset sisältöalueet ja niiden spesifit sisältöalueet 

Sisältöalue: Spesifi sisältöalue: Esimerkki spesifin sisältöalueen alle 
sijoitetusta merkitysyksiköstä: 

Kokemuksia 
ryhmän 
ohjaamisesta 

Positiiviset kokemukset 
Negatiiviset kokemukset 
Ryhmän ohjaamisen 
vaihtelu 
Ryhmän ohjaamisen 
merkitys 
Pieni ryhmä 
Riippuvuus ryhmästä 

Positiiviset kokemukset: 
4.1 Hänellä on pääsääntöisesti todella 
hyviä kokemuksia ryhmän ohjaamisesta. 

Toimiva ryhmän 
ohjaaminen 

Oppilaantuntemus 
Havainnointi 
Joustavuus 
Ryhmäytyminen 
Vuorovaikutustaitojen 
harjoittelu 
Luokan aikuisten 
yhteistyö 
Rutiinit 
Struktuuri 
Säännöt 
Toiminnan ja seurauksen 
suhde 
Palkinnot 
Fyysiset järjestelyt 
Monikanavainen tuki 
Apuvälineet 

Struktuuri: 
8.13 Hän pitää toimivana ryhmän 
ohjaamisen keinona vahvan struktuurin 
rakentamista. 

Haastava ryhmän 
ohjaaminen 

Käyttäytymisen haasteet 
Väkivalta ja sen uhka 
Kiinnipidot 
Ryhmän moninaisuus 

Ryhmän moninaisuus: 
4.21 Hänen mukaansa on haasteellista 
priorisoida, kuka ryhmässä tarvitsee 
huomioita.  

Voimavarat 
ryhmän 
ohjaamisesta 

Onnistumisen 
kokemukset 
Pätevyyden kokemukset 
Ryhmän ohjaamisen 
tuloksellisuus 
Ammatillinen 
kehittyminen 
Positiiviset tunteet 

Ryhmän ohjaamisen tuloksellisuus: 
2.37 Hän kokee saavansa voimavaroja siitä, 
kun oma työpanos ryhmän ohjaukseen 
johtaa ryhmän parempaan toimintaan.  

Kuormitus 
ryhmän 
ohjaamisesta 

Haastavat tilanteet 
Väkivaltatilanteet ja 
fyysinen rajoittaminen 
Tilanteiden 
murehtiminen 
Työuupumus 

Työuupumus: 
3.28 Hän on kokenut uransa alussa 
uupumusta, jonka syntyyn liittyivät 
ryhmän ohjaamisen kokemukset 
erityisluokalla, jossa esiintyi paljon 
haastavaa käytöstä. 
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Ryhmän 
ohjaamisesta 
syntyvän stressin 
hallinta 

Oma tapa tehdä työtä 
Armollisuus 
Työn ja vapaa-ajan 
rajaaminen 
Vapaa-ajan harrastukset 

Vapaa-ajan harrastukset: 
2.34 Hän kokee vapaa-ajan urheilun 
auttavan stressin hallinnassa. 

Sosiaalinen tuki Tuki ryhmän 
ohjaamisessa 
Tuki työssä jaksamisessa 

Tuki ryhmän ohjaamisessa: 
8.23 Hänen tarvitsee vain korottaa ääntään, 
niin kollegat seisovat luokan ovella 
auttamassa.  
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