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Ryhmän ilmapiirin ja 

toimivuuden merkitys

• Ryhmätyöskentelyn kautta saatavan vertaistuen 

arvioidaan olevan merkittävä kuntoutuksen tuloksellisuutta 

parantava tekijä (esim. Julkunen ym. 2012).

• Voidaan hyvin olettaa, että kuntoutusryhmän sisäisellä 

ilmapiirillä on yhteys toiminnan tuloksellisuuteen.

• On tärkeää tunnistaa oman ryhmänsä toimivuuden 

heikoksi kokevat henkilöt tai kokonaiset huonosti toimivat 

ryhmät, jotta näille voidaan tarjota erityistä tukea.

• Toistaiseksi on käytettävissä varsin vähän luotettavia 

menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida 

kuntoutusryhmän sisäistä ilmapiiriä ja ryhmän toimivuutta.
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Ryhmäkoherenssikysely

• 20-osioinen Ryhmäkoherenssikysely (SOC-G-20) kehitettiin 

Kuntoutussäätiössä alun perin sydäninfarktipotilaiden 

kuntoutustutkimusta varten (SYKE-projekti, Julkunen ym. 2000; 

Valkonen ym. 2000). 

• Kyselystä kehitettiin myös lyhennetty, 10-osioinen versio (SOC-G-10)

• Ryhmäkoherenssikysely koostuu ryhmän toimivuutta ja ilmapiiriä 

kuvaavista väittämistä, joita vastaaja arvioi viisiportaisella asteikolla (1 = 

ei lainkaan pidä paikkaansa… …5 = pitää täysin paikkansa).

• Kysymysten avulla arvioidaan ryhmän toimintaa kokonaisuutena, ei 

niinkään yksittäisen henkilön viihtyvyyttä ryhmässä.

• Ryhmäkoherenssikysely on osoittautunut psykometrisiltä 

ominaisuuksiltaan luotettavaksi  ja validiteetiltaan lupaavaksi 

arviointimenetelmäksi (Julkunen J, Pietilä P & Gustavsson-Lilius M (2013) 

Kuntoutusryhmän koherenssin arviointi. Kyselymenetelmän luotettavuus ja alustavia 

tuloksia validiteetista. Kuntoutus 3/2013).
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Ryhmäkoherenssikyselyn teoreettinen tausta

• Teoreettisena lähtökohtana on Aaron Antonovskyn

koherenssintunnetta (sense of coherence, SOC) käsittelevä malli. 

Ryhmäkoherenssikysely kehitettiin yksilön koherenssintunnetta 

mittaavan kyselylomakkeen pohjalta (Orientation to Life 

Questionnaire, Antonovsky, 1987).

• Koherenssilla tarkoitetaan tunnetta, että elämä on ymmärrettävää, 

hallittavaa ja merkityksellistä. 

• Antonovskyn mukaan vahvan koherenssintunteen omaavilla 

henkilöillä on taipumus tulkita sekä itseään että ympäristöään 

haasteellisissakin tilanteissa tavalla, johon liittyy 

ymmärrettävyyden, hallittavuuden ja merkityksellisyyden 

kokemus. Tulkintatapa auttaa ylläpitämään toimintakykyä ja 

luomaan uskoa omaan pystyvyyteen. 
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…Ryhmäkoherenssikyselyn teoreettinen tausta

• Koherenssintunteen on useissa 

tutkimuksissa todettu olevan terveyttä 

edistävä resurssi, ja myös jo sairastuneet 

henkilöt näyttävät selviytyvän paremmin 

sairautensa kanssa, mikäli heillä on vahva 

koherenssintunne.

• Antonovskyn mukaan koherenssi voi olla 

myös ryhmän ominaisuus (group

coherence, SOC-G), jota voidaan kuvata 

vastaavilla ulottuvuuksilla kuin 

henkilökohtaista koherenssintunnetta. 
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Lyhennetty ryhmäkoherenssikysely                   

* (SOC-G-10)

Kun ajattelet omaa kuntoutusryhmääsi, miten arvioit sen toimineen kokonaisuutena ja 
millainen tunnelma ryhmässä yleensä vallitsi? Ympyröi mielestäsi sopivin vaihtoehto. 
(1=ei lainkaan pidä paikkaansa, 2=ei juuri pidä paikkaansa, 3=en osaa sanoa, 4=pitää melko 
lailla paikkansa, 5=pitää täysin paikkansa)

1. Ryhmään muodostui hyvä yhteishenki 1    2    3    4    5

2. Ryhmän toiminta tuntui usein aika sekavalta 1    2    3    4    5

3. Uskon, että ryhmän tarkoitus oli kaikille selvä 1    2    3    4    5

4. Ryhmässä oli turvallinen ilmapiiri 1    2    3    4    5

5. Tuntui, että ryhmäläiset jäivät vieraiksi toisilleen 1    2    3    4    5

6. Ryhmä antoi tukea kaikille jäsenilleen 1    2    3    4    5

7. Arvelen, että moni oli pettynyt ryhmän toimintaan 1    2    3    4    5

8. Ryhmän tunnelma oli enimmäkseen varsin kireä 1    2    3    4    5

9. Yhteistyö ryhmässä sujui erinomaisesti 1    2    3    4    5

10. Arvelen, että ryhmään osallistuminen tuntui kaikista olevan mielekästä 1    2    3    4    5
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Ryhmäkoherenssikysely (SOC-G-20)

Kun ajattelet omaa kuntoutusryhmääsi, miten arvioit sen toimineen kokonaisuutena ja 
millainen tunnelma ryhmässä yleensä vallitsi? Ympyröi mielestäsi sopivin vaihtoehto. 
(1=ei lainkaan pidä paikkaansa, 2=ei juuri pidä paikkaansa, 3=en osaa sanoa, 4=pitää melko 
lailla paikkansa, 5=pitää täysin paikkansa)

1. Ryhmässä jokainen saattoi puhua ongelmistaan 1    2    3    4    5

2. Ryhmään muodostui hyvä yhteishenki 1    2    3    4    5

3. Ryhmässä oli yleensä vallalla luopumisen tunnelma 1    2    3    4    5

4. Arvelen, että moni oli pettynyt ryhmän toimintaan 1    2    3    4    5

5. Uskon, että ryhmän tarkoitus oli kaikille selvä 1    2    3    4    5

6. Tuntui yleensä mukavalta kun ryhmä kokoontui tauon jälkeen 1    2    3    4    5

7. Ryhmän toiminta tuntui usein aika sekavalta 1    2    3    4    5

8. Ryhmän tunnelma oli enimmäkseen varsin kireä 1    2    3    4    5

9. Ryhmässä löytyi aina jokin ratkaisu vaikeisiinkin pulmiin 1    2    3    4    5

10. Uskon että ryhmässä opittiin ymmärtämään paremmin yhteistä sairautta 1    2    3    4    5

jatkuu…
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Ryhmäkoherenssikysely (SOC-G-20) 

…jatkuu

Kun ajattelet omaa kuntoutusryhmääsi, miten arvioit sen toimineen kokonaisuutena ja 
millainen tunnelma ryhmässä yleensä vallitsi? Ympyröi mielestäsi sopivin vaihtoehto. 
(1=ei lainkaan pidä paikkaansa, 2=ei juuri pidä paikkaansa, 3=en osaa sanoa, 4=pitää melko 
lailla paikkansa, 5=pitää täysin paikkansa)

11. Ryhmässä oli turvallinen ilmapiiri 1    2    3    4    5

12. Tuntui, että ryhmäläiset jäivät vieraiksi toisilleen 1    2    3    4    5

13. Joillekin ryhmään osallistuminen tuntui olevan aika merkityksetöntä 1    2    3    4    5

14. Ryhmä näki edessä olevat vaikeudet ylivoimaisina 1    2    3    4    5

15. Yhteistyö ryhmässä sujui erinomaisesti 1    2    3    4    5

16. Joskus näytti siltä, että kukaan ei välittänyt mitä ryhmässä tapahtui 1    2    3    4    5

17. Ryhmä antoi tukea kaikille jäsenilleen 1    2    3    4    5

18. Ryhmässä ole sellainen tunne, että ihmiset ymmärsivät toisiaan 1    2    3    4    5

19. Arvelen, että ryhmään osallistuminen tuntui kaikista olevan mielekästä 1    2    3    4    5

20. Ryhmässä syntyi tunne, että sairauden kanssa pärjätään 1    2    3    4    5
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Ryhmäkoherenssin kokonaissumma ja ala-

asteikot

• Ryhmäkoherenssin tasoa kuvaava muuttuja muodostetaan laskemalla 

kaikkien osioiden summa (sisältää käännettäviä osiota)

• Kokonaissumman lisäksi 20 osion versiosta voidaan muodostaa 4 

alasummaa, joista alasummat 1-3 vastaavat henkilökohtaista 

koherenssintunnetta mittaavan kyselyn ala-asteikkoja:

1) Ryhmän toiminnan selkeys ja ymmärrettävyys 

2) Ryhmän toiminnan mielekkyys ja merkitys 

3) Ryhmän kyky hallita toimintaansa ja ongelmia

4) Ryhmän yleinen ilmapiiri ja ryhmän jäsenilleen antama tuki
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…Ryhmäkoherenssin kokonaissumma ja ala-

asteikot

• Faktorianalyysin tulokset eivät tukeneet teoreettisin perustein 

oletettua faktorirakennetta, vaan osioiden yhteisvaihtelu oli 

parhaiten selitettävissä yhdellä ulottuvuudella. Ryhmäkoherenssia 

kuvaavan, kaikkien osioiden summamuuttujan reliabiliteetti oli 

erinomainen. (SYKE-projektin aineisto, Peltola, 2002). 

• Osiot lyhennettyyn 10 osion versioon valittiin ensimmäiselle 

faktorille voimakkaimmin latautuvista osioista niin, että kuitenkin 

kaikki oletetut perusulottuvuudet tulivat edustetuiksi. 

• 10 osion asteikon reliabiliteetti oli alkuperäistä versiota hieman 

alhaisempi, mutta kuitenkin hyväksyttävällä tasolla. (Julkunen ym., 

2013)

• Asteikko erottelee hyvin erityisesti heikon ryhmäkoherenssin 

raportoivat henkilöt. (Julkunen ym., 2013)



| ©Kuntoutussäätiö 

Ryhmäkoherenssikyselyyn 

liittyviä raportoituja tuloksia

• Työuupuneiden ryhmäpsykoterapeuttisen kuntoutuksen 

vaikuttavuutta selvittävässä väitöskirjassa (Kähönen, 2018) 

Ryhmäkoherenssi osoittautui hyväksi mittariksi kuvaamaan 

kuntoutusprosessin kehitystä ryhmätyöskentelyn aikana. 

Henkilökohtainen koherenssintunne vahvistui ryhmäkuntoutuksessa 

merkittävästi enemmän kuin verrokkiryhmässä. Ryhmäkoherenssin 

muutokset kuntoutusprosessin aikana olivat positiivisessa 

yhteydessä henkilökohtaiseen koherenssin tunteeseen. 

• Työuupuneiden ryhmähoidon vaikuttavuutta selvittävässä pro-gradu 

työssä (Peltola, 2002) havaittiin ryhmäkoherenssin vahvistuvan 

hoidon aikana molemmissa tutkimusryhmissä (4 ryhmäanalyyttistä ja 

4 toiminnallista työuupuneiden ryhmää, 16 tapaamiskertaa, kysely 

täytettiin jokaisen hoitokerran jälkeen)
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…Ryhmäkoherenssikyselyyn 

liittyviä raportoituja tuloksia

• Ryhmäkoherenssi ennusti rintasyöpäpotilailla 

elämänlaadun paranemista kuntoutuksen aikana paremmin 

kuin henkilökohtainen koherenssintunne. Korkea 

ryhmäkoherenssi myös ennusti henkilökohtaisen 

koherenssintunteen kohenemista. (Saarinen ym., 2010)

• Naisten sydänterveyden edistäminen –hankkeessa (Rantanen 

ym., 2009) korkean ryhmäkoherenssin ryhmissä BMI-arvot 

alenivat enemmän kuin muissa ryhmissä. (Julkunen ym., 

2013).

➔ Alustavat tulokset tukevat oletusta siitä, että ryhmäkoherenssi 

on yhteydessä myönteisiin muutoksiin kuntoutumista kuvaavissa 

vastemuuttujissa.
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Yhteenveto

• Ryhmäkoherenssikysely sopii hyvin 

kuntouttavan ryhmän sisäisen ilmapiirin 

ja yhteistyön sujuvuuden arviointiin. 

• Ryhmäkoherenssikyselyn avulla 

voidaan seurata ryhmäkoherenssin 

muodostumista ja tunnistaa mahdolliset 

ryhmäytymisen haasteet, jotta voidaan 

tarvittaessa antaa erityistä tukea.

• Alustavat tulokset viittaavat siihen, että 

vahva ryhmäkoherenssi on yhteydessä 

kuntoutusintervention tuloksellisuuteen.
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