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Ryhmämuotoisella tuella 
apua opiskelun pulmiin 
Tiedämme opiskeluvaikeuksien olevan melko yleisiä. Erilaisia opis-
keluvaikeuksia kokee arviolta noin 16 prosenttia 18-29 -vuotiaista. 
Opiskelua voivat vaikeuttaa esimerkiksi kehitykselliset oppimis-
vaikeudet (lukemis-, kirjoittamis- ja laskemiskyvyn häiriöt), aktiivi-
suuden ja tarkkaavaisuuden häiriöt sekä mielenterveyden häiriöt. 
Usein näitä häiriöitä esiintyy myös samanaikaisesti. 

Tutkittu tieto opiskeluvaikeuksista on lisääntynyt paljon viime vuo-
sina. Tiedon valossa onkin alettu kehittää ja tarjota erilaisia tuki-
keinoja opiskeluun, joihin opiskelija voi halutessaan itsenäisestikin 
tutustua ja ottaa niitä käyttöön opinnoissaan. Opiskelutaitojen ke-
hittäminen on mahdollista missä vaiheessa elämää ja opintopol-
kua tahansa, ja niitä kehittämällä selviytymisestä erilaisten opiske-
luvaikeuksien kanssa tulee huomattavasti helpompaa. 

Tämän oppaan on tarkoitus toimia käsikirjana ohjaajille, jotka 
kohtaavat työssään opiskeluvaikeuksia omaavia nuoria. Opas si-
sältää tietoa siitä, miten erilaiset opiskeluvaikeudet voivat ilme-
tä ja millaista tukea niihin voidaan tarjota. Samalla opas sisältää 
yksityiskohtaisen ohjeistuksen ryhmämuotoisen tuen malliin, 
joka on kehitetty Kuntoutussäätiön toteuttamassa Vaikuttavaa 
tukea nuorten elämänpoluilla -hankkeessa. Osana ohjeistusta 
on paljon tietoa opiskelusta teema-alueittain sekä harjoitteita ja 
vinkkejä, joiden avulla nuorten opiskelutaitoja voidaan kehittää. 
Kaikki tässä oppaassa esitellyt menetelmät perustuvat oppimi-
seen, opiskeluun ja arjenhallintaan perehtyneiden asiantuntijoi-
den koostamaan tietoon ja niitä on testattu nuorille järjestetyissä 
opiskelutaito-ryhmissä. 

Olemme myös koonneet oppaaseen nuorten sekä ohjaajien ko-
kemuksia ja vinkkejä opiskelutaitoryhmistä Vaikuttavaa tukea 
nuorten elämänpoluilla -tutkimus- ja kehittämishankkeen aikana. 
Nämä ryhmät osoittivat, kuinka merkityksellistä opiskeluun saa-
tu vertaistuki on, ja kuinka rohkaisevaa nuorille on huomata, että 
moni muukin kamppailee samanlaisten pulmien kanssa ja niihin on 
olemassa erilaisia apukeinoja. 
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Tämän oppaan sisällöt on koottu opiskelun kannalta keskeisten 
teemojen alle, joita ovat ajanhallinta, keskittyminen ja muisti, lu-
keminen, kirjoittaminen, vieraat kielet, matematiikka, mielentai-
dot sekä vuorovaikutus. Opas on syntynyt osana Kuntoutussäätiön 
Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla -tutkimus- ja kehittä-
mishanketta, jota on toteutettu vuosina 2016-2018 sosiaali- ja ter-
veysministeriön tukemana Terveyden edistämisen määrärahoilla. 
Hankkeessa on tutkittu nuorten opiskeluvaikeuksia, kehitetty 
opintoja tukeva ryhmämuotoinen vertaistukimalli, tuotettu op-
paat opiskelutaitojen edistämiseksi nuorille1  ja heidän ohjaajil-
leen, sekä koulutettu nuorten ohjaajia tukemaan nuoria opiskelun 
pulmissa. 

Toivomme oppaan toimivan työsi tukena ja tarjoavan sinulle uu-
sia välineitä tukea nuoria heidän opinnoissaan! 

1) Villa T. (toim.), Vuorio N., Boltar L. 2018. Opas sujuvampaan opiskeluun. Helsinki: Kuntoutussäätiö. Linkki 
oppaan sähköiseen versioon: https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2018/10/VANU-NUORTEN-OPAS.pdf 

https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2018/10/VANU-NUORTEN-OPAS.pdf
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Tietoa opiskeluvaikeuksista ja 
vertaisryhmien hyödyistä 
Opiskeluvaikeudet 

Opiskeluvaikeudet pitävät sisällään hyvin moninaisen joukon eri-
laisia haasteita. Osa opiskeluvaikeuksista johtuu synnynnäisistä, 
aivoperäisistä oppimisvaikeuksista, jotka voidaan todeta erilaisin 
testein ja tutkimuksin. Tällöin on monesti kyseessä lukihäiriö tai 
laskemiskyvyn häiriö (dyskalkulia). Oppimisvaikeuksiin liittyy mui-
takin opiskelua hankaloittavia erityisvaikeuksia ja neurologisia, 
neuropsykiatrisia sekä psykiatrisia rinnakkaishäiriöitä. Näistä ylei-
simpiä ovat muun muassa hahmottamisvaikeus sekä aktiivisuuden 
ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD). 

Lukihäiriötä on syytä epäillä, jos nuori on lapsena oppinut lu-
kemaan hitaammin kuin ikäisensä, lukeminen on hidasta, lukija 
unohtaa lukemansa tai lukee väärin ja arvaa tekstin sisältöä. Kir-
joittaessaan hän voi käyttää sanoissa vääriä kirjaimia tai niitä voi 
olla liikaa ja osa voi puuttua. Lauserakenteet saattavat olla puut-
teellisia tai virheellisiä, tekstin tuottaminen voi olla hyvin työlästä 
tai tekstiä ei synny lainkaan. Tekstin rakenteessa voi olla erilaisia 
puutteita esimerkiksi jäsentelyssä tai logiikassa. Aikamuodot voi-
vat vaihdella ja toistoa voi olla runsaasti. Aina ei kuitenkaan ole 
helppoa määritellä, milloin on kyse lukihäiriöstä ja milloin harjaan-
tumattomuudesta. 

Matemaattiset vaikeudet ovat myös yleisiä, mutta varsinainen las-
kemiskyvyn häiriö (dyskalkulia) on suhteellisen harvinainen. 
Dyskalkuliasta kärsivän on hyvin hankalaa omaksua numeromaa-
ilman merkityksiä. Lukujen suuruuksien arvioiminen on haasta-
vaa, eivätkä kymmenjärjestelmä ja peruslaskutoimitukset juurru 
mieleen. Matematiikan opiskeluun vaikuttaa niin moni asia, että 
sen oppiminen häiriintyy herkästi. Muun muassa lukihäiriö, tark-
kaavuuden vaikeudet ja hahmottamisen vaikeudet hankaloittavat 
matematiikan oppimista. Myös tunteet vaikuttavat erityisen voi-
makkaasti matematiikan oppimiseen. Jos nuori itse uskoo omaan 
kykyynsä oppia, hän useimmiten myös oppii. Vastaavasti uskon 
puute omiin kykyihin johtaa usein heikompaan menestykseen. 
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Hahmottamisen vaikeudet näkyvät kaavioiden ja kuvioiden tul-
kitsemisen hankaluutena, vaikeutena löytää tietoa tekstistä ja 
tuottaa johdonmukaista tekstiä. Erityisesti hahmottamisen vai-
keudet haittaavat matemaattisista tehtävistä suoriutumista. Las-
kujen eri vaiheiden merkitsemisessä tulee virheitä, numeroita tai 
merkkejä puuttuu tai tulee lisää, numerot saattavat kääntyä tai 
vaihtaa paikkaa, geometristen kuvioiden tulkinta sekä tuottami-
nen voi olla hankalaa. 

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) vaikuttaa esimer-
kiksi suunnitelmien tekoon ja niiden toteuttamiseen. Ympäristöstä 
huolehtiminen ja järjestyksen ylläpito voi olla vaikeaa ja ajatukset 
voivat lähteä helposti harhailemaan. Myös ajanhallinta voi tuottaa 
vaikeuksia, kuten asioiden unohtamista ja myöhästymistä. ADHD:n 
omaavalla myös asiat jäävät monesti kesken ja hän voi olla usein 
levoton ja helposti asioihin kyllästyvä. Hän saattaa toimia hetken 
mielijohteesta tehdessään isojakin päätöksiä. Toisaalta tyypillistä 
on, että mielialat muuttuvat nopeasti. Opiskeluun nämä haasteet 
vaikuttavat esimerkiksi suullisten ohjeiden vastaanottamisen sekä 
luetun ja kuullun muistamisen hankaluutena, pettymysten ja stres-
sin alhaisena sietokykynä, aikatauluissa pysymisen hankaluutena, 
vuorovaikutuksen haasteina sekä olennaisten ja epäolennaisten 
asioiden erottamisen hankaluutena. 

Usein erilaisia opiskelua hankaloittavia vaikeuksia esiintyy samanai-
kaisesti ja niiden taustalla on useampia tekijöitä. Vaikeuksien alku-
peräistä syytä ei aina myöskään tästä syystä löydetä, mutta vaikeuk-
sien selvittely ja diagnosointi olisi hyvin tärkeää avun hakemisen ja 
saamisen sekä itseymmärryksen kannalta. Toki ilman diagnooseja-
kin nuori voi opetella tehokkaampia opiskelustrategioita ja elämän-
hallinnan keinoja, joiden avulla opinnoissa ja arjessa pärjääminen 
helpottuu. Molemmissa tapauksissa opiskeluvaikeuksia omaava 
nuori tarvitsee kuitenkin apua ja kannustusta, sillä opiskelun haas-
teet vaikuttavat usein itsetuntoon ja motivaatioon niitä heikentäen. 
Motivaation merkitys opiskelun sujumisessa onkin suuri, eikä sen 
löytäminen ole helppoa, jos nuori on jo ehtinyt kehittää itselleen 
kehnon oppijan minäkuvan. Minäkuvan kääntäminen positiiviseksi 
ja motivaation herättäminen on kuitenkin mahdollista. Motivaatiota 
voi parantaa alkuvaiheessa ulkoisilla kannustumilla, joiden kautta 
on helpompi lähteä rakentamaan positiivisempaa minäkuvaa. 
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Motivaation kannustimia voivat tarjota ohjaajat, läheiset tai nuori 
itse oman palkkiosysteemin avulla. Ohjaajan tehtävänä on auttaa 
opiskelijaa näkemään omat vahvuutensa sekä ymmärtämään, mil-
lä taidoilla hän voi pyrkiä kohti muita taitoja. Ohjaajan tulisi auttaa 
opiskelijaa myös ymmärtämään, että oppiminen on vaiheittainen 
muutos, joka vaatii sitkeyttä ja epämukavuuden sietokykyä. Olisi 
myös ohjattava hyväksymään se, että harjoitellessa tulee tehtyä 
virheitä ja virheet kuuluvat oppimisen prosessiin. Kun opiskelija ym-
märtää, että harjoittelemalla oppii uusia taitoja, hän uskaltaa alkaa 
lopulta harjoitella. Tämä tarkoittaa myös usein pelkojen kohtaamis-
ta ja tässä prosessissa hän tarvitsee ohjaajaltaan runsain määrin 
tunnustusta tehdyistä ponnistuksista ja rohkeudesta yrittää. 

Lisälukemista netissä 

www.oppimisvaikeus.fi 
www.erilaistenoppijoidenliitto.fi 
www.nyyti.fi 
www.nmi.fi 
www.edu.fi 
www.muistiliitto.fi 

Vertaisryhmät 

Nuorilla saattaa opiskeluvaikeuksien kes-
kellä korostua käsitys siitä, että heidän 
kokemansa vaikeudet ovat erityisen 
haastavia suhteessa muiden opinnoissa 
kohtaamiin vaikeuksiin. Se voi vaikuttaa 
heidän identiteettiinsä itsetuntoa hei-
kentämällä. Usein opiskeluvaikeuksiin 
liittyvät häpeän tunteet aiheuttavatkin 
jopa enemmän pulmia kuin itse opiskelu-
vaikeudet. Tällöin tehokkaina tukikeinoina 
toimivat opiskeluryhmät, joissa tuetaan luottamuksen syntymis-
tä toisiin vertaisiin, mahdollisestaan oman tilanteen peilaaminen 

”En ole yksin 

opiskeluun liittyvien 

haasteiden kanssa! 

Moni muu kamppailee 

samojen asioiden 

parissa.” 

www.muistiliitto.fi
www.edu.fi
www.nmi.fi
www.nyyti.fi
www.erilaistenoppijoidenliitto.fi
www.oppimisvaikeus.fi
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muiden tilanteisiin sekä voidaan huomata, että muillakin on sa-
mankaltaisia pulmia. Samalla kuva omista taidoista vahvistuu. 

Vertaisryhmässä ohjaajan tuki ja kannustus on tärkeää, mutta 
vielä keskeisempää on se tuki ja rohkaisu, jota nuori saa toiselta 
samassa asemassa olevalta vertaiseltaan. Vertaistuki on kokemuk-
siin pohjautuvaa tukea, jota samankaltaisessa elämäntilanteessa 
olevat antavat toisilleen. Se perustuu ymmärrykselle samanlaisista 
tarpeista ja mahdollisuudesta auttaa toisia sellaisissa tilanteissa, 
joista itsellä on kokemusta. Tällöin toisten kokemukset avautuvat 
omien kokemusten kautta. 

Vertaistuen seurauksena syntyy yhteenkuuluvaisuuden tunteita, 
uutta tietoa ja näkökulmia. Erityisen arvokasta on nuorten omal-
la kielellä sanoitettu uusiutunut tieto. Lisäksi sosiaaliset taidot, 
luottamus tulevaisuuteen sekä myönteiset asenteet vahvistuvat. 
Ryhmän jäsenet uskaltavat kertoa avoimesti pulmistaan, kun he 
tietävät kaikkien ryhmäläisten olevan jossain määrin samassa ti-
lanteessa ja kokevat ryhmän turvalliseksi. Vertaisryhmissä on kui-
tenkin tärkeää keskittyä aina myös voimavaraperusteisiin ja kan-
nustaviin näkökulmiin ongelmien käsittelyn rinnalla. 

Ryhmän perustaminen ja ylläpitäminen voi tuoda tukea jäsenilleen 
jo pelkästään olemassaolollaan, sillä kaikilla nuorilla vertaissuh-
teita ei välttämättä ole olemassa, eikä olemassa olevaan opiskelu-
yhteisöön välttämättä haluta tai ole mahdollisuuksia integroitua. 
Vertaisryhmistä voi saada tuttavuuksia ja ystäviä sekä lievennystä 
mahdollisiin yksinäisyyden tunteisiin. Parhaimmillaan ryhmä jat-
kaa olemassaoloaan ja vertaissuhteiden ylläpitoa myös järjestetty-
jen ryhmätapaamisten jälkeen. 

Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla -hankkeessa kehitimme 
opiskeluvaikeuksien tueksi ryhmämallia, jossa meillä oli alusta asti 
ajatus mallin monistettavuudesta ja konseptoinnista hankkeen 
ulkopuolisiin ympäristöihin. Tämän käsikirjan seuraavissa osiois-
sa kerrommekin käytännönläheisten ohjeiden ja vinkkien avulla, 
kuinka ryhmämallia voidaan käytännössä toteuttaa erilaisissa 
ympäristöissä. Malli soveltuu myös sellaisiin ympäristöihin, joissa 
opiskeluvaikeuksiin liittyvästä ryhmätoiminnasta ei ole aikaisem-
paa kokemusta. Ohjeistus sisältää tietoa siitä, mitä asioita olisi ai-
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nakin hyvä ryhmässä käsitellä sekä asiantuntijoiden soveltamia ja 
kehittämiä harjoitteita sekä vinkkejä. 

Ryhmämallin kehittäminen on tapahtunut moniammatillisessa 
yhteistyössä, jossa on yhdistynyt nuorten parissa työskentelevi-
en järjestöjen osaaminen sekä psykologinen, erityispedagoginen 
ja yhteiskuntatieteellinen asiantuntemus opiskeluvaikeuksiin ja 
nuorten ohjaukseen liittyen. Mallia on testattu hankkeen aikana 
kuudessa eri pilottiryhmässä, johon on osallistunut nuoria eri kou-
lutusasteilta. Pilottiryhmät järjestettiin Kuntoutussäätiöllä, Nyyti 
ry:llä, Helsingin seudun erilaiset oppijat (HERO) ry:llä sekä Leik-
kiväki ry:llä. Nyyti ry:n pilottiryhmä toteutettiin nettiryhmänä, ja 
tätä ryhmämallia voidaan soveltaa myös muihin nettiryhmiin. 

Pilottiryhmät järjestettiin, koska ryhmämallin kehittämisessä näh-
tiin keskeisenä, että sekä ryhmätoimintaan osallistuvat nuoret 
että ammattilaiset ovat mukana määrittelemässä ryhmämallin 
sisältöjä. Ryhmistä kerättiin kokemuksia niihin osallistuneilta nuo-
rilta ja ohjaajilta, ja tämän tiedon perusteella ryhmämallia voitiin 
kehittää edelleen vastaamaan yhä paremmin 
olemassa olevia tarpeita. Ryhmätoiminnan 
seurauksena syntyi myös nyt käsillä oleva 
ohjaajien käsikirja sekä nuorille suun-
nattu opas opintojen tueksi2. Toivom-
me näiden oppaiden yhdessä tarjoavan 
Sinulle työhösi mahdollisimman paljon 
käytännönläheistä ja helposti sovel-
lettavaa tietoa nuorten ohjaamiseen ja 
opiskelutaitojen kehittämiseen3. 

”Sai varmemman 

olon itsestä. Joka kerta 

motivoi minua yrittämään 

paremmin ja asettamaan 

tavoitteita itselleni. Opin paljon. 

Asiat, joista puhuttiin olivat 

tärkeitä ja niistä oli hyvä 

puhua ihmisten kanssa, 

jotka pystyivät 

samaistumaan.” 

2) Villa T. (toim.), Vuorio N., Boltar L. 2018. Opas sujuvampaan opiskeluun. Helsinki: Kuntoutussäätiö. Linkki 
oppaan sähköiseen versioon: https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2018/10/VANU-NUORTEN-OPAS.pdf 

3) Luvussa käytettyjä lähteitä: Saarelainen AL. & Haapasalo S. (toim.) 2010. Ryhmästä voimaa aikuisten op-
pimisvaikeuksiin. Kuntoutussäätiö; Mikkonen I. 2009. Sairastuneen vertaistuki. Peer Support in Different 
Illness Groups. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 173; Coman G.J., Evans B.J., Burrows 
G.D. 2002. Group counselling for problem gambling. British Journal of Guidance and Counselling 30 (2), 
145-158; Symes B.A. 1998. Group counselling for vocational decideness. Guidance & Counseling 13 (2); 
Penttinen L., Plihtari E., Skaniakos T., Valkonen L. 2011. Vertaisuus voimavarana ohjauksessa. Jyväskylän 
yliopisto; www.oppimisvaikeus.fi; www.erilaistenoppijoidenliitto.fi; www.nyyti.fi; www.nmi.fi; www. 
edu.fi; www.muistiliitto.fi. Lavikainen H, Koskinen S, Aro H, Kestilä L, Lyytinen H, Martelin T, Pensola T, 
Rahkonen O, Aromaa A. Kouluvaikeuksien yleisyys ja yhteydet aikuisiän elämäntilanteeseen ja koettuun 
terveyteen. Yhteiskuntapolitiikka 2006;71(:4):402–410. 

www.muistiliitto.fi
www.nmi.fi
www.nyyti.fi
www.erilaistenoppijoidenliitto.fi
www.oppimisvaikeus.fi
https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2018/10/VANU-NUORTEN-OPAS.pdf
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Ryhmätoiminnan suunnittelu ja 
ryhmän alkaminen 
Kohderyhmät ja erilaiset tarpeet 

Ryhmämalli on suunniteltu toteutettavaksi 
16-29 -vuotiaille eri koulutusasteilla opis-
keleville sekä myös niille nuorille, jotka ei-
vät kyseisellä hetkellä opiskele, mutta joille 
opiskelujen hallintaan liittyvät kysymykset 
ovat mahdollisesti lähitulevaisuudessa ajan-
kohtaisia. 

”Erittäin 

tärkeäksi näen 

nuorten kohtaamisen 

sekä joustavuuden 

ryhmäkerran sisältöä 

koostettaessa, jotta 

sen sisältö vastaa 

osallistujien 

tarpeisiin.” 

Opiskelijoiden erilaiset taustat ja kokemukset sekä erityyppiset 
vaikeuksien ilmenemismuodot saattavat olla ryhmissä hyödyk-
si. Siksi onkin hyvä, että ryhmässä olisi mukana erilaisen taustan 
omaavia henkilöitä. Tällöin tulee kuitenkin muistaa tasavertaisuu-
den vaaliminen ryhmässä niin, että ryhmäläisten erityispiirteet ja 
tarpeet tulevat mahdollisimman hyvin huomioiduiksi. 

Mikäli tunnet osallistujia hieman ennalta, on ryh-
mätoimintaa helpompi suunnitella osallistuji-
en erilaiset tarpeet huomioon ottaen. Mikäli 
osallistujat taas ovat sinulle ennestään tun-
temattomia, on hyvä kartoittaa erilaisia 
tarpeita ryhmätoiminnalle etukäteen kah-
denvälisissä keskusteluissa tai kirjallisesti. 
Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet olisi 
hyvä ottaa ryhmässä huomioon antamalla 
tehtäviin riittävästi aikaa. Työskentelemällä hi-

”Jos on 

mahdollista huomioida 

nuorten erilaiset 

oppimistyylit ja löytää 

niihin sopivia apukeinoja, 

voi ryhmästä tulla 

nuorille vaikuttava 

kokemus.” 

taasti ja huolellisesti saadaan aikaan onnistumi-
sen kokemuksia. Tehtäviä voidaan käydä myös suullisesti läpi. 
Keskittymisvaikeudet puolestaan olisi hyvä ottaa ryhmätoimin-
nassa huomioon lisäämällä toiminnallisuutta niin, ettei kukaan 
ehdi passivoitua tai jää keskustelujen ulkopuolelle. Hahmottamis-
vaikeuksien huomioimiseksi taas voidaan panostaa ohjeiden sel-
keyteen ja riittävän pieneen informaatiomäärään. Ryhmätoimin-
nan alussa monia ryhmäläisiä saattaa myös jännittää, ja siten olisi 
tärkeää luoda alusta asti ilmapiiriä, jossa jännittäminen on hyväk-
syttävää ja luonnollista. 
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Opiskeluvaikeuksien tiedetään olevan yhteyksissä myös mielen-
terveyden vaikeuksiin, ja tämä on hyvä ottaa huomioon ryhmä-
toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Osa ryhmämallin 
asiasisällöstä on suunniteltu tukemaan nimenomaan mielenter-
veyttä, mutta ahdistus ja alakulo voi nousta pintaan myös muita 
opiskeluteemoja käsiteltäessä. Niinpä on hyvä antaa ryhmäläisille 
mahdollisuus tulla kuulluksi niiden suhteen, tarjota riittävästi pa-
lautumisen mahdollisuuksia ryhmätapaamisten aikana sekä pitää 
samalla yllä voimavaraperusteista ja empaattista lähestymistapaa 
opiskeluvaikeuksiin. Muita huomioitavia asioita ryhmätoimintaa 
suunniteltaessa ovat osallistujien erilaiset oppimistyylit, työsken-
telytavat, temperamentit ja aistien herkkyys. 

Oppaaseen on koottu erilaisia harjoitteita ja vinkkejä, joiden avul-
la opiskelutaitoja voidaan kehittää. Kaikkia niistä ei ole tarkoitettu 
toteutettavaksi kaikissa ryhmissä, ja onkin paljolti ryhmän ohjaa-
jan harkinnan varassa, mitkä niistä soveltuvat oman ryhmän kans-
sa toteutettaviksi. 

Ryhmämallin rakenne 

Ryhmäkoko 

Kasvokkain toteutettavissa ryhmissä noin 3-10 henkilön ryhmän 
on todettu toimivan parhaiten. Tällöin osallistujien erilaisista ko-
kemuksista syntyy monipuolista keskustelua, mutta ryhmäläisten 
erilaiset tarpeet voidaan silti vielä huomioida riittävällä tasolla. Tä-
män kokoisessa ryhmässä voidaan hyödyntää myös riittävän erilai-
sia ohjausmenetelmiä. 

Kehittämämme ryhmämallin suositusosallistujamäärä olisi siis 
hyvä olla noin 10 henkilöä kasvokkain kokoontuvissa ryhmissä ja 
noin 20 henkilöä nettiryhmissä. Ryhmän kokoamisessa kannattaa 
ottaa kuitenkin huomioon, että osa ryhmäläisistä saattaa lopet-
taa ryhmässä käymisen tai ei aloitakaan ryhmässä, eivätkä kaikki 
pääse osallistumaan jokaiselle tapaamiskerralle. Tästä syystä olisi 
hyvä ottaa ryhmään alussa mukaan mieluummin hieman lopullista 
tavoitetta reilumpi määrä osallistujia (kasvokkain kokoontuvissa 
ryhmissä muutama osallistuja enemmän, nettiryhmissä noin 10 
osallistujaa enemmän). 
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Tapaamistiheys, kesto ja tapaamisten määrä 

Aiemman tiedon perusteella tiedetään, että työssä tai opiskele-
massa oleville ryhmän sopiva tapaamistiheys on kerran viikossa. 
Tällöin ryhmä ei kuormita muiden töiden ohella osallistujia liiaksi, 
mutta ryhmä voi säilyttää silti sen yhtenäisyyden ja ryhmähengen. 
Ryhmämalli on kestoltaan suhteellisen lyhyt, ja siksi tapaamisten 
aikatauluttamisessa kannattaa varmistaa, ettei ryhmäkertojen vä-
lille osu kovin pitkiä taukoja, kuten lomakausia. 

Yhden ryhmätapaamisen keston on hyvä olla kasvokkain kokoontu-
vassa ryhmässä noin kaksi tuntia ja nettiryhmässä noin puolitoista 
tuntia. Tätä pidemmät tapaamiset haastavat keskittymiskykyä, mut-
ta kovin paljon alle kahden tunnin tapaamisissa ei puolestaan ehditä 
riittävästi syventyä käsiteltävään aiheeseen. Kasvokkain kokoontu-
vissa ryhmissä myös tauottaminen on tärkeää. Kannattaa pohtia yh-
dessä ryhmän kanssa, riittääkö ryhmäläisille kahden tunnin aikana 
esimerkiksi yksi tauko, vai tarvitaanko taukoja enemmän. Nettiryh-
missä osallistujat voivat itse säädellä paremmin osallistumisensa in-
tensiteettiä, ja täten tauoille ei ole niissä yhtä suurta tarvetta. 

Hankkeessa kehitetyssä ryhmämallissa kertaviikkoon osuvat ta-
paamiset kietoutuvat tiettyjen teemakokonaisuuksien ympärille 
niin, että tapaamisia tulee yhteensä kahdeksan. Tapaamisten mää-
rää voidaan kuitenkin sopeuttaa vastaamaan ryhmän tarpeita. 
Jos esimerkiksi tiettyä teemaa on tarpeen käsitellä enemmän kuin 
yhdellä tapaamiskerralla, voidaan tapaamisten määrää kasvattaa. 
Jotain teemakokonaisuuksia voidaan myös jättää pois ryhmäsuun-
nitelmasta tai yhdistää keskenään. 

Tapaamispaikka 

Tapaamispaikan valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota tilan muun-
neltavuuteen.  Tilaa olisi tärkeä voida järjestää ensinnäkin siten, että 
ryhmäläiset näkevät ja kuulevat toisensa ongelmitta. Tämä edistää 
ryhmäläisten keskinäistä vuorovaikutusta. Toisaalta olisi hyvä, jos 
tila muuntautuisi riittävän rennoksi ympäristöksi, jossa osallistujat 
voivat valita paikkansa itse sekä tarvittaessa liikkua ja vaihtaa paik-
kaa. Erilaisten harjoitteiden toteuttamiseen on hyvä varata riittä-
västi pöytätilaa. Myös erilaiset keskittymistä tukevat apuvälineet, 
kuten aktiivityynyt ja muistiinpanovälineet ovat suositeltavia. 
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Tapaamisten teemasisällöt 

Ryhmämallin teemasisällöt on suunniteltu ottaen huomioon tyy-
pilliset opiskelua vaikeuttavat haasteet nuorten keskuudessa. Mal-
lin teemasisältöjä ovat a) ajanhallinta, b) muisti ja keskittyminen, 
c) lukeminen, d) kirjoittaminen, e) vieraat kielet, f) matematiikka, 
g) mielentaidot sekä h) vuorovaikutus. Kutakin teemaa on suun-
niteltu käsiteltävän yhdellä tapaamiskerralla. Lisäksi ryhmämalli 
sisältää alussa orientaation, jolloin keskitytään johdattelemaan 
tulevaan ryhmätoimintaan sekä tutustutaan muihin ryhmäläisiin. 
Viimeisellä kerralla puolestaan vedetään yhteen ryhmätoiminnas-
ta kertyneitä kokemuksia ja tietoa. 

Kuten edellä mainittiin, ryhmän tarpeista riippuen joitakin teemo-
ja voidaan jättää käsittelemättä, jotakin teemaa voidaan käsitellä 
useammalla tapaamiskerralla sekä joitakin teemoja voidaan yhdis-
tää käsiteltäväksi yhdellä kertaa. Tarpeet lähtevät aina ryhmästä 
käsin. Ryhmän tarkempien tarpeiden selvittämiseksi olisi hyvä tar-
jota mahdollisuus esittää toiveita käsiteltävistä aiheista hyödyn-
täen pohjana ryhmälle laadittua ennakkosuunnitelmaa. 

Ryhmän tavoitteet ja säännöt 

Jokaisella ryhmällä on omat toiminnan tavoitteet ja ryhmän si-
säiset säännöt. Ne on hyvä käydä läpi heti ryhmän alussa ja antaa 
ryhmäläisille myös mahdollisuus vaikuttaa niihin. Kehittämämme 
ryhmämallin päätavoitteena on tarjota tukea opiskeluun sekä ke-
hittää ryhmäläisten opiskelutaitoja. 

Ryhmän sääntöjen muotoilu on hyvä toteuttaa yhdessä ryhmä-
läisten kanssa, jotta he saavat mahdollisuuden sanoittaa sääntö-
jä itse ja sitoutua niihin heti alusta lähtien. Tärkeitä sääntöjä ovat 
esimerkiksi toisten kunnioittaminen ja kuunteleminen sekä lupaus 
olla jakamatta ryhmän ulkopuolisille henkilöille ryhmässä jaettuja 
henkilökohtaisia asioita. 

Ryhmän yhteisten sääntöjen ja tavoitteiden lisäksi on hyvä kes-
kittyä myös kunkin ryhmäläisen henkilökohtaisiin tavoitteisiin. 
Henkilökohtaiset tavoitteet on hyvä kirjata ylös ryhmän alussa ja 
seurata niiden edistymistä ryhmän aikana. Tämä lisää toiminnan 
vaikuttavuutta sekä sitouttaa osallistujia ryhmäprosessiin. Henki-
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lökohtaisten tavoitteiden määrittelyssä kannattaa kuitenkin ottaa 
huomioon, että laaditut tavoitteet olisivat tarpeeksi pieniä ja saa-
vutettavissa olevia. 

Ohjausmenetelmät 

Ryhmämalli perustuu pitkälti voimava-
rakeskeiseen työskentelyyn, jossa olen-
naista on keskittyä auttaviin ja tuloksel-
lisiin toimintamahdollisuuksiin. Tällöin 
ohjauksessa tulisi vaalia aktiivista, kan-
nustavaa ja empaattista otetta sekä ta-
savertaisuutta niin, että ryhmäläisten eri-
tyispiirteet tulee huomioitua. 

Kehitetyn ryhmämallin ohjaajana voi toimia joko yksi ohjaaja tai 
useampia ohjaajia. Yhden ohjaajan tapauksessa ohjaajan roolina 
on samanaikaisesti olla vastuussa sekä ryhmäprosessista että ryh-
mään tuotavasta sisältöasiantuntemuksesta. Hankkeessa onnis-
tuneeksi toimintatavaksi koettiin myös ohjausvastuun jakaminen 
työparin kesken, jolloin toinen ohjaajista vastasi ryhmäprosessista 
ja toinen käsiteltäviin aiheisiin liittyvästä asiantuntemuksesta. Mi-
käli ohjaajia on useampi, on tärkeää kertoa heidän rooleistaan heti 
ryhmän alussa myös ryhmäläisille. 

”Kohtaaminen ja 

kohderyhmän taustojen 

huomioiminen on 

asioita, joita en voi 

olla korostamatta yhä 

uudelleen.” 

Keskustelut 
ohjaajan 
kanssa 

Toiminnalliset 
harjoitteet 

Itsenäinen 
pohdinta 

Keskustelut 
vertaisten 

kanssa 
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Erilaisina työskentelymenetelminä ryhmissä hyödynnetään kes-
kusteluja ohjaajan kanssa, keskusteluja vertaisten kesken, toimin-
nallisia harjoitteita sekä pohdintatehtäviä.  

Suurin osa tehtävistä soveltuu käytettäviksi sekä kasvokkain ko-
koontuvissa ryhmissä että nettiryhmissä. Nettiryhmissä on hyvä olla 
käytössä chat-alustan lisäksi sähköinen alusta tehtävien ja vinkkien 
tallennusta ja lataamista varten. Nettiryhmissä tietoon ja vinkkei-
hin tutustuminen sekä harjoitteiden työstäminen tapahtuu pitkälti 
itsenäisesti välitehtävinä, ja varsinaiset nettitapaamiset käytetään 
teeman, tehtävien ja tiedon herättämien ajatusten purkuun yhdessä. 

Keskustelut 

Ryhmissä saatavan vertaistuen myötä pyritään 
vaikuttamaan siihen ymmärrykseen, ettei 
vaikeuksien kanssa olla yksin. Ryhmissä 
vaikeuksista puhumiseen saadaan lisää 
rohkeutta ja keskustelemalla saadaan 
myös uusia ideoita vaikeuksiin liittyvis-
tä selviytymiskeinoista. Kyse on koke-
muksellisesta oppimisesta, jossa etsitään 
yhdessä jaetun kokemustiedon pohjalta 
keinoja opintojen ja arjen tueksi, sekä ymmär-
retään asioiden merkityksiä uusista näkökulmista 

opiskelijana sekä suhdetta muihin viiteryhmän edustajiin. 

Ohjaajan ja ryhmäläisten välisissä keskusteluissa on hyvä pyrkiä 
esittämään ennemmin hyviä avoimia kysymyksiä kuin tarjoa-
maan suoria vastauksia kysymyksiin. Vertaisryhmissä onkin ensi-
arvoisen tärkeää ohjaajan luottamus ryhmäläisten keskuudessa 
vallitsevaan kokemusasiantuntijuuteen. Vertaisten välisissä kes-
kusteluissa tämä asiantuntijuus pääsee parhaiten oikeuksiinsa. 
Ohjaajan tulisikin kannustaa nuoria eri tavoin omien kokemusten 
ja ajatusten aktiiviseen vaihtoon. 

Keskusteluja voidaan käydä joko koko ryhmän yhteisinä keskuste-
luina tai pari- sekä pienryhmäkeskusteluina. Pari- ja pienryhmä-

ja syvällisemmin. Samalla tullaan työstäneeksi omaa identiteettiä 

”Parasta antia 

on tieto ja vinkit 

siitä, miten erilaisten 

oppimisvaikeuksien kanssa 

voi pärjätä opinnossa ja 

miten omaa oppimista voi 

helpottaa. Osallistujat 

arvosti todella paljon 

konkreettisia 

vinkkejä.” 
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keskusteluita kannattaa usein myös hyödyntää koko ryhmän yh-
teisten keskusteluiden virittelijänä. Ne vapauttavat tunnelmaa ja 
takaavat sen, ettei kukaan jää keskustelussa yksin. 

Toiminnalliset menetelmät 

Ohjatuissa vertaisryhmissä on hyvä aktivoida osallistujia työstä-
mään yksilöllisiä tunteita, tietoja, taitoja, toimintaa, asenteita ja 
uskomuksia myös erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla. 
Toiminnalliset menetelmät tuovat kasvokkain toteutettavien ryh-
mien työskentelyyn konkretiaa, jonka myötä monet käsitellyt asiat 
voivat avautua uudella tavalla. 

Hyviä tapoja toteuttaa toiminnallisia harjoitteita ovat muun muas-
sa kirjoittamistehtävät, piirtämistehtävät, mielikuvaharjoitukset 
sekä erilaiset fyysistä toimintaa ja paikasta toiseen liikkumista si-
sältävät harjoitteet. 

Erilaisia menetelmiä hyödyntäessä on aina hyvä pyrkiä sovelta-
maan niitä mahdollisimman tarkasti kyseisen ryhmän tarpeisiin, 
kiinnostukseen sekä ohjaajan omiin valmiuksiin. Käytettävistä me-
todeista on hyvä myös tiedottaa ryhmäläisiä aina etukäteen, jotta 
he voivat orientoitua ennalta työskentelyyn. 

Pohdintatehtävät 

Itsenäiset pohdintatehtävät ovat tärkeä osa kehitetyn ryhmämallin 
harjoitteita. Pohdintatehtäviä voidaan toteuttaa ryhmätapaami-
sissa muiden harjoitteiden ohella, mutta ne soveltuvat myös erityi-
sen hyvin vapaaehtoisiksi välitehtäviksi.  Ne auttavat ryhmäläisiä 
työstämään henkilökohtaisia tavoitteitaan sekä toimivat samalla 
siltana ryhmäkertojen välillä sitoen ryhmäprosessia tiiviimmäksi 
kokonaisuudeksi. 

Ryhmäkertojen välillä toteutettavat pohdintatehtävät on hyvä 
suunnitella koskemaan aina esimerkiksi seuraavassa tapaamises-
sa käsiteltäviä aiheita. Tällöin ne toimivat samalla tuleviin aiheisiin 
orientoivina ja niitä purettaessa myös ohjaaja saa vihjeitä siitä, mi-
ten aihetta olisi hyvä lähestyä ryhmäläisten kanssa. 
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”Kohderyhmämme 

nuorilla opiskeluvaikeuksien 

muistoja sekä haitallisten leimojen 
takana on usein myös 

koulukiusaamiseen liittyviä 

(esimerkiksi ”tyhmä”) antamista 

itselle, jos koulussa käytetty 

opettamistapa ei ole sopinut 

kokemusten jakamiseen 

on hyvä tarjota aikaa ja 

Ryhmäytyminen ja vuorovaikutus 

Ryhmähengen ja luottamuksellisen il-
mapiirin rakentamisessa sekä ryh-
mään sitoutumisessa ohjaajan ja 
yksittäisten ryhmäläisten kahden-
keskisellä suhteella on alkuvai-
heessa tärkeä rooli. Ohjaaja toi-
mii ryhmän kiinnepisteenä, jonka 
kautta ryhmäläiset voivat hiljal-
leen avautua vuorovaikutukseen 
myös muiden ryhmäläisten kanssa. 
Ryhmänohjaajan onkin hyvä varata 
riittävästi aikaa 

omaan oppimistyyliin. Myös näiden 

olla valmis vastaan-

ottamaan niitä.” 

omaan virittäytymi-
seensä ennen ryhmän alkua, jotta hän olisi 
innostava ja ryhmän tapahtumia aktiivisesti huomioiva jo ryhmän 
alusta lähtien. Ohjaajan innostavuus on erityisen tärkeää, jos ryh-
mäläisillä on vaikeita aiempia kokemuksia ryhmätoiminnasta. 

Ryhmän sisäistä vuorovaikutusta voi edistää myös tarjoamalla 
ryhmäläisille mahdollisuuksia tutustua johonkuhun toiseen ryh-
mäläiseen heti ryhmän alussa. Ohjaajan onkin hyvä ohjata ryhmä-
läisiä huomaamaan ryhmää yhdistäviä tekijöitä ja jäsentää niitä 
ryhmälle. Tämä purkaa usein vuorovaikutukseen liittyvää jänni-
tystä ja vahvistaa ryhmähenkeä ja luottamuksellista ilmapiiriä. 

Tutustuminen voidaan toteuttaa ryhmien alussa erilaisilla esittäy-
tymis- ja kuulumiskierroksilla sekä leikkimielisillä tehtävillä. Usein 
esimerkiksi kuvalliset esittely- ja kerrontatehtävät toimivat hyvin 
silloin, kun ryhmäläiset eivät ole vielä tuttuja toisilleen. Ne lievittä-
vät jännittämistä huomion kiinnittyessä osin kuvalliseen materiaa-
liin ja voivat myös niiden herättämän luovuuden avulla rentouttaa 
tilanteita. 

4) Luvussa käytettyjä lähteitä: Saarelainen AL. & Haapasalo S. (toim.) 2010. Ryhmästä voimaa aikuisten 
oppimisvaikeuksiin. Kuntoutussäätiö; Haapasalo S. & Salomäki J. 2000. ”On kuin kivi olisi vierähtänyt 
sydämeltä.” Kokemuksia aikuisten erilaisten oppijoiden ryhmäkuntoutuksesta. Helsinki: Kuntoutus-
säätiön tutkimuksia 64/2000; Nikulin E. 2001. Ryhmänohjaajan opas työkykyä ylläpitävään toimintaan. 
Miten onnistun ryhmän kanssa. Kuntoutussäätiö; Borgen W., Pollard D., Amundson N., Westwood M. 1998. 
Työttömien ryhmäohjaus. Työhallinnon julkaisu: 194. Helsinki: Työministeriö. 
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Tutustuminen kuvien avulla ryhmän 
ensimmäisellä tapaamiskerralla 

Kuvakortit ovat hyvä apukeino tutustumiseen ryhmän ensimmäisellä 
tapaamiskerralla. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi seuraavasti: 

• Kukin valitsee yhden kuvakortin, joka kuvastaa jollain tapaa 
sen hetkistä suhtautumista opiskeluun. 

• Toinen kuvakortti valitaan kuvastamaan omia ajatuksia siitä, 
mitä toivoo saavansa ryhmästä. 

• Jakaudutaan pareittain. 
• Omat kuvavalinnat esitellään merkityksineen parille. 
• Kukin esittelee oman parinsa kuvavalinnan koko ryhmälle. 

Tehtävässä voidaan hyödyntää joko valmiita kuvia tai ryhmäläiset 
voivat itse piirtää omia kuvia ja kertoa niistä toisilleen. 

Tutustuminen janaharjoituksella ryhmän 
ensimmäisellä tapaamiskerralla 

Tutustumisharjoitteena voidaan käyttää myös janaharjoitusta, jossa ryhmäläiset 
asettuvat kuvitteelliselle janalle eri väitteiden mukaisesti. Janan ääripäät ovat 
”Täysin samaa mieltä” ja ”Täysin eri mieltä”. Ohjaaja esittää väitteitä ja ryhmäläi-
set asettautuvat sopivaan kohtaan janalle oman mielipiteen tai tuntemuksen mu-
kaan. Tässä yhteydessä voidaan myös keskustella siitä, miksi kukin on asettautu-
nut juuri kyseiseen kohtaan janalla. Mahdollisia väitteitä voisivat olla esimerkiksi: 

• Koulussa on kivaa. 
• Opettajat ymmärtävät minua. 
• Pidän opiskelemisesta. 
• Olen hyvä oppija. 
• Minulla saattaa olla jokin oppimisvaikeus. 
• Tiedän, mikä minusta tulee ”isona”. 
• Luotan itseeni. 
• Minulla on hyviä ystäviä. 
• Tulevaisuus ahdistaa minua. 
• Olen melko hyvä tyyppi. 
• Minulla on lahjoja. 
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Ohjaajan ABC teema-alueiden käsittelyyn 
Orientoituminen teema-alueisiin 

Kukin ryhmäkerta on hyvä aloittaa yleisten kuulumisten vaihtamisel-
la sekä palaamalla lyhyesti edellisen teemakerran herättämiin ajatuk-
siin. Mikäli edellisellä teemakerralla on annettu välitehtäviä itsenäi-
sesti toteutettavaksi, on ne hyvä purkaa ryhmätapaamisen alussa. 

Tämän jälkeen voidaan aloittaa virittäytyminen itse tapaamisker-
ran teemaan. Apuna virittäytymisessä voidaan käyttää teemaosioi-
den yhteyteen koottuja reflektiokysymyksiä tai keksiä omia aihee-
seen virittäviä kysymyksiä. Virittäytyminen voidaan tarvittaessa 
tehdä myös kirjallisesti kyselyn muodossa tai itsenäisenä väliteh-
tävänä ennen teemakertaa. 

Tarkemmat ohjeistukset ja orientoitumisessa hyödynnettävät har-
joitteet on esitelty kunkin teemaluvun yhteydessä erikseen. 

Tiedon läpikäyminen ja harjoitteiden 
työstäminen ryhmässä 

Kun tapaamiskerran teemaan on orientoiduttu reflektiokysymys-
ten ja keskustelun avulla, voidaan alkaa käydä läpi yhdessä keskus-
tellen teemaan liittyvää tietoa sekä tehdä ryhmässä tai itsenäisesti 
erilaisia teemaan liittyviä harjoitteita. 

Kunkin teeman yhteyteen on koottu tärkeimpiä tietoja teemasta, 
jotka on ainakin hyvä käydä ryhmäläisten kanssa läpi. Lisäksi täs-
sä yhteydessä voidaan käydä läpi myös ohjaajan mahdollisesti itse 
kokoamaa materiaalia teemasta. Tietoa voidaan käsitellä eri tavoin. 
Siitä voidaan esimerkiksi koostaa diaesitys tai ohjaaja voi johdatella 
aihetta herättelemällä samalla aiheista vapaata keskustelua. 

Tiedon yhteyteen on koottu erilaisia harjoitteita ja vinkkejä, jotka liit-
tyvät aina edellä esitettyyn tietoon. Niitä on hyvä toteuttaa samassa 
yhteydessä. Harjoitteet ja vinkkeihin tutustuminen on suunniteltu 
rytmittävän työskentelyä tuoden siihen vaihtelua ja pitäen näin yllä 
ryhmäläisten keskittymiskykyä. Kaikki harjoitteet ja vinkit löytyvät 
lukujen lopusta osiosta ”liitteet”. Ne on hyvä jakaa ryhmäläisille 
kirjallisesti erillisinä materiaaleina. Niiden herättämistä ajatuksista 
on myös hyvä keskustella yhdessä. On hyvä huomata, että kaikkia 
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harjoitteita ei välttämättä ehditä käymään läpi, joten ohjaajan tulee 
valita harjoitteiden joukosta ne, jotka hän kokee parhaiten sopivan 
ryhmälle sekä ohjaajan omaan viitekehykseen. Toisaalta osa harjoi-
tuksista voidaan toteuttaa myös teemakertojen välillä itsenäisinä vä-
litehtävinä. Jos taas aikaa on paljon käytettävissä, ohjaajan kannat-
taa hankkia materiaaliksi olemassa olevan oheen lisää harjoituksia ja 
vinkkejä, jotka vastaavat ryhmän tarpeita (ks. esim. Apuvälineopas 
- hyödyllisiä sovelluksia ja ohjelmia oppimisen, työn ja arjen tueksi5). 

Vieraiden kielten teeman harjoitusten osalta kannattaa huomioida, 
että voi olla hedelmällistä valita harjoituskieleksi jokin sellainen 
vieras kieli, joka on suurin piirtein yhtä vaikea kaikille. Esimerkiksi 
englannin tai ruotsin kielten osaamisessa voi ryhmän sisällä olla hy-
vin suuria eroja, ja silloin heikommin kieltä osaavat eivät rohkaistu 
ilmaisemaan itseään. Harjoituksia voidaan tehdä myös useammalla 
kielellä, jolloin ryhmäläiset voivat valita itselleen mieluisimman. 

Matematiikan teeman harjoitusten osalta kannattaa puolestaan 
huomioida, että voi olla hyvä jakaa ryhmä osiin sen mukaan, mil-
laisia matematiikan pulmia kullakin on. Osa voi keskittyä perus-
asioiden pohtimiseen tai yksinomaan vertaistukeen, toiset voivat 
myös harjoitella erilaisia laskemista avustavia tehtäviä. Tärkeintä 
on aina kuitenkin keskittyä siihen, että uskalletaan ja motivoidu-
taan lähteä yrittämään, eivätkä harjoitukset ole liian haastavia, et-
tei ahdistus niitä kohtaan entisestään pahene. 

Mielentaidot-teemassa harjoitteita ja vinkkejä on runsaasti. Nuor-
ten tarpeet mielentaitojen kehittämisen osalta voivat vaihdella 
paljon ryhmästä riippuen ja siksi valinnanvaraa on hyvä olla paljon. 
Niinpä teemassa korostuu entisestään myös ohjaajan näkemys sii-
tä, millaisia harjoitteita ja vinkkejä osaksi tapaamiskertaa valitaan. 

Ryhmään osallistuvilla ei ole välttämättä yhtäläistä tarvetta tukeen 
kaikilla oppaassa esitellyillä teema-alueilla, mutta voi olla ryhmän 
yhtenäisyyden kannalta silti hyvä, että ryhmäläiset osallistuisivat 
kaikille teemakerroille erilaisista tarpeista huolimatta. Osallistu-
misaktiivisuutta voidaan koettaa vahvistaa tarjoamalla ryhmäläi-
sille itselleen esimerkiksi riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa eri 
teemakerroilla käsiteltäviin asioihin ja keskusteluun. 

5) Nukari J., & Naamanka, E. 2018. Apuvälineopas - hyödyllisiä sovelluksia ja ohjelmia oppimisen, työn ja arjen 
tueksi. Kuntoutussäätiö. https://oppimisvaikeus.fi/assets/files/2018/09/Apuv%C3%A4lineopas_18.pdf. 

https://oppimisvaikeus.fi/assets/files/2018/09/Apuv%C3%A4lineopas_18.pdf
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AJANHALLINTA 
Nina Vuorio 
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Tietoa ajanhallinnasta 

Jotkut ovat luontaisesti säännöllisiä toimissaan ja suunnitelmis-
saan sekä tietoisia ajan kulumisesta, kun taas toiset ovat usein 
myöhässä tapaamisista ja erilaisista määräajoista, unohtavat nii-
tä sekä sopivat päällekkäisiä menoja. Ajanhallinnan vaikeuksien 
taustalla voi olla usein toiminnanohjauksen pulmia, aktiivisuu-
den ja tarkkaavuuden häiriöitä tai hahmottamisvaikeuksia. Osa 
haasteista selittyy nuoruuden kehitysvaiheella, osa digitaalisen 
nyky-yhteiskunnan ominaispiirteillä, osa taas ihmisten luontaisilla 
taipumuksilla organisoida tekemistään. 

Nuoren ihmisen aivot käyvät merkittävän muutoksen lapsuudesta 
aikuisuuteen. Viimeisiä asioita, jotka kehittyvät nuorissa aivois-
sa aikuisen tasolle, on tulevaisuuden hahmottaminen. Aikajänne, 
jolla 20-vuotias nuori kykenee suunnittelemaan realistisesti tu-
levaisuuttaan, on noin kolme kuukautta. Vasta 25-vuotiaan aivot 
pystyvät hahmottamaan pitkiä ajanjaksoja eteenpäin ja suunnitte-
lemaan tulevaisuuttaan aikuisen tavoin. Tähän mennessä nuorten 
odotetaan kuitenkin valinneen oikean opiskelupaikan, opiskelleen 
tehokkaasti, itsenäistyneen ja alkaneen tienata omaa toimeentu-
loaan. Kuilu ihmisen biologisen kehityksen ja yhteiskunnan odo-
tusten välillä voi aiheuttaa hämmennystä nuorissa. 

Toisaalta digitaalisten sovellusten kehittymisen ansiosta ennalta 
suunnittelun vaatimuksesta on voitu jossain määrin joustaa, kun 
tarvittavaa tietoa on helpommin ja nopeasti saatavilla ilman suu-
rempia ponnisteluja. Tällöin ajanhallintaan liittyvät taidot eivät 
välttämättä pääse harjaantumaan parhaalla mahdollisella taval-
la. Myös houkutus ”multitaskaukseen” on digitalisaation myötä 
korostunut, vaikka samalla tiedetään, ettei uuden oppiminen voi 
tapahtua tehokkaasti toisen tekemisen rinnalla. Digitaaliset sovel-
lukset, kuten sosiaalisen median sovellukset, kulkevat koko ajan 
mukana kännykässä ja toimivat tehokkaana aikasyöppönä. Myös 
digitalisaation mukanaan tuomat etätyön ja itsenäisen opiskelun 
mahdollisuudet ovat omiaan hälventämään ajantajua. 
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Ihmisten luontaiset taipumukset organisoida tekemistä voivat myös 
johtaa moniin ajanhallinnan pulmiin. Joillakin on taipumus uppou-
tua tekemiseensä, etenkin silloin, kun meneillään on jotakin itseä 
aidosti kiinnostavaa. Syvässä keskittymisen tilassa ajantaju voi ka-
dota ja pienet yksityiskohdat voivat viedä mennessään, jolloin koko-
naisuus unohtuu. Joidenkin impulsiivisuus ja kyky innostua tai tun-
nollisuus voivat taas ajaa heidät tilanteeseen, jossa he ovat tulleet 
luvanneeksi tekevänsä liikoja, eivätkä enää selviäkään tehtävistään. 
Tuloksena voi olla ylikuormittumista ja aikataulukaaosta. 

Ajanhallintaa kannattaa opetella, koska jatkuva aikataulukaaos 
kuormittaa aivoja. Tekemättömät ja unohtuvat asiat aiheuttavat 
kuormittumista entisestään. Stressaantuneena selkeä ajattelu 
ei onnistu kovin hyvin ja tunteet voivat nousta helposti pintaan. 
Tällaisessa tilanteessa opiskeleminen menestyksekkäästi ei ole 
todennäköistä. Sujuvan ajanhallinnan hahmottumisessa on hyvä 
lähteä liikkeelle realistisesta ajankulun tarkastelusta, jossa on huo-
mioitu eri tekemiseen kuluvan ajan lisäksi myös yllättävien tilantei-
den sekä oman vireystason vaihteluiden vaikutukset ajankulkuun. 
Erilaiset viivytykset, keskeytykset, keskittymiskyvyn heilahtelut 
sekä virheet kuuluvat asiaan. Realistisen väljästi suunniteltuun ai-
katauluun mahtuu satunnainen laiskottelupäivä, ruuhkaan juuttu-
va bussi ja ylimääräisen sotkun siivoaminen. 

Ajanhallinta alkaa siitä, että ymmärtää vuorokaudessa olevan 24 
tuntia, josta osa on käytettävä nukkumiseen, syömiseen ja va-
paa-aikaan. Ylijäävän ajan voi suunnitella muihin askareisiin ja 
opiskeluun. Näiden eri toimintojen olisi hyvä olla vielä keskenään 
tasapainossa. Hyvä ajan hallitsija saakin tehtyä tarvittavat asiat ja 
hänelle jää myös vapaa-aikaa. Myös säännölliset rutiinit auttavat 
elämän ja ajan hallinnassa. Kun on syntynyt realistinen käsitys ja 
suunnitelma siitä, paljonko aikaa elämän eri osa-alueet ja rutiinit 
vievät, voidaan alkaa miettiä opiskelun ajoittamista elämään. 
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Orientoituminen teemakertaan 

1. Kuulumiskierros 

2. Mahdollisten välitehtävien purku 

3. Virittäytyminen uuteen teemaan 

Ks. harjoite 1 

Tiedon läpikäyminen sekä harjoitteiden
työstäminen ryhmässä 

1. Ajanhallinnan pulmat ovat hyvin yleisiä. Syitä voi olla monenlaisia, 
mutta tiedetään, että esimerkiksi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden 
häiriö eli ADHD vaikeuttaa ajanhallintaa merkittävästi. Usein han-
kaluudet johtuvat myös siitä, ettei ajankäyttöä ole tullut harjoitel-
leeksi.  Ajanhallinta on kuitenkin taito, jota voi opetella. 

2. Aikasyöpöt vievät aikaamme ja estävät varsinaisen tekemisen. 
Mikä tahansa asia voi muodostua aikasyöpöksi, jos se alkaa val-
lata liian paljon aikaa muulta tekemiseltä (esim. some). 

3. Omaan ajankäyttöön kannattaa tutustua tietääkseen mihin aika 
kuluu. Kannattaa merkitä ylös kaikki toimet ja miettiä, voisiko 
jostain nipistää ja siirtää vapautunutta aikaa muualle.

  Ks. harjoite 2 

4. Suunnitelman tekeminen mahdollistaa tehokkaamman ajan-
käytön. Ajankäytön suunnitelmaan merkitään myös lepo- ja va-
paa-aika. 
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5. Onnistunut ajankäytön suunnitelma sisältää väljyyttä ja ym-
märryksen oman jaksamisen rajoista. Kukaan ei ole koko ai-
kaa tehokas, eikä mikään aikataulu toteudu täydellisesti. Kun 
tämä otetaan huomioon suunnittelussa, eivät ylimääräiset yl-
lätykset kaada suunnitelmaa. 

  Ks. harjoite 3 

6. Suuri haaste selätetään pienissä osissa. Tavoitteeseen pääsee 
pilkkomalla haasteen riittävän pieniksi osa-alueiksi ja päättä-
mällä, milloin mitkäkin osat toteutetaan. 

7. Kannattaa miettiä, milloin on tehokkaimmillaan, millaisessa 
ympäristössä toimii parhaiten ja mitkä asiat häiritsevät. On 
hyvä pyrkiä työskentelemään silloin, kun on virkein ja sellai-
sessa paikassa, jossa pystyy keskittymään parhaiten.   

 Ks. harjoite 4 

8. Työsuunnitelman ja haaveiden erona on aikataulu. Suunni-
telmalle laaditaan aikataulu, jota seurataan, ja jonka avulla 
suunnitelma pyritään systemaattisesti toteuttamaan.

 Ks. harjoite 5 

9. Tehtävälistojen avulla voidaan varmistaa, että tärkeimmät 
asiat tulevat hoidetuiksi suunnitellusti. Tehtävälistaan kirja-
taan tärkeysjärjestyksessä asiat, jotka pitää tehdä ja tehtävät 
aikataulutetaan.

  Ks. harjoite 6 
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”Testaa 

menee johonki, niin 

pystyy aikatauluttaa ja 

suunnitelmat 

on helpompi 

tehdä.” 

Liitteet 

Harjoite 1: Virittäytyminen 
ajanhallinnan teemaan 

Keskustellaan ryhmässä seuraavien kysymysten pohjalta. Harjoite voidaan toteuttaa 
pari-, pienryhmä- tai ryhmäkeskusteluna. Se voidaan antaa ryhmäläisille myös 
välitehtävänä itsenäisesti pohdittavaksi ennen teemakertaa. 

• Millaisia haasteita sinulla on ajanhallinnan suhteen? 
• Millaisia toiveita tai tavoitteita sinulla on ajanhallinnan taitojesi kehittämiseksi? 
• Millaiset asiat sinulla sujuu ajanhallinnan osalta hyvin? 
• Miten suunnittelet päiväsi? 
• Mitä teet, kun suunnitelma ei toteudukaan? 

Harjoite 2: Selvitä itsellesi, 
mihin aikasi kuluu 

Omaa ajankäyttöä kannattaa seurata, jotta voi hahmottaa 
selkeämmin, mihin kaikkeen aika kuluu. Vasta sen jälkeen, 
kun tietää, mistä asioista oma arki koostuu, voi alkaa 
suunnitella ajankäyttöä tehokkaammin. 

• Tee lista asioista, joita teet päivittäin ja kirjaa ylös, 
paljonko aikaa niihin menee. Kirjaa ylös kaikki, myös 
nukkuminen, syöminen, netissä oleminen yms. 

• Mieti, onko arjessasi jotain, mihin menee kohtuutto-
masti aikaa tai puuttuuko jokin 
tekeminen kokonaan. Kirjaa muistiin: 

Mikä on pahin aikasyöppöni? 

kuinka paljon aikaa 

Paljonko aikaa siihen menee nyt? h/vrk 

Paljonko aikaa siihen saa mennä jatkossa? h/vrk 

Miten teen muutoksen ajankäytön suhteen? 
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Mihin käytän muutoksen myötä vapautuneen ajan? 

Harjoite 3: Suunnittele, 
mihin haluaisit aikasi käyttää 

Omaa ajankäyttöä kannattaa suunnitella, jotta arjesta tulee helpompaa ja kaikki tarvittavat 
tehtävät tulevat hoidetuiksi. Olipa kyse sitten vapaa-ajan suunnitelmista tai opiskelusuun-
nitelmista, voit harjoitella päiväkohtaisten ajankäyttösuunnitelmien tekemistä seuraavan 
havainnollistavan harjoitteen avulla. Harjoite voi olla apuna myös silloin, jos kalenterin 
avulla suunnitteleminen on sinulle haastavaa. 

• Piirrä kellotaulu, johon merkitset tunnit, joiden ajaksi haluat ajankäytön suunnitelman tehdä. 
• Jaa kellotauluun sektoreittain osioita sen mukaisesti, mitä asioita sinun tulisi päivän aikana 

saada tehtyä (esim. läksyt, harrastukset yms.). Harkitse, miten pitkään voit mitäkin asiaa 
tehdä, sekä mihin kellonaikaan ne pitäisi tehdä. Kirjaa kaikki, myös esimerkiksi ruokailut ja 
koiran ulkoiluttaminen. 

Huom! Aikaa on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Keskimäärin 8 tuntia tarvitaan nukkumiseen, eikä siitä 
saisi nipistää lainkaan. Nukkumisen lisäksi osa ajasta kuluu todennäköisesti töissä tai opinnoissa. Niihin saisi 
mennä vuorokaudesta aikaa noin 8 tuntia. Vielä olisi 8 tuntia aikaa käyttää vapaa-ajan menoille. 

• Varaa aikaa myös asioiden suunnitteluun ja ota huomioon, että joidenkin asioiden omaksu-
minen ja harjoittelu voi viedä yllättävän paljon aikaa. Varaa siten ylimääräistä aikaa myös 
yllättäville tilanteille. 

• Jatka suunnitelman työstämistä yhä yksityiskohtaisemmaksi pilkkomalla tehtäviä pienem-
piin osiin (esim. läksyt voisivat jakautua eri oppiaineittain ja harrastukset eri toiminnoiksi). 

Huom! Voit ehkä huomata, että jotain pitää varmasti karsia, jotta jää riittävä aika lepoon ja muihin pakollisiin 
menoihin. Tekemistä tulee siis rajata, jotta tulee tehneeksi itselle järkevän kokoisia tavoitteita. Anna itselle 
myös anteeksi, aina ei voi jaksaa, mutta vähän voi myös pinnistelläkin. 
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Harjoite 4: Tehtävien suunnittelu 
• Tehtävä työ: esimerkkinä kirjoitelma, 3-5 sivua 
• Opiskeltavaa materiaalia: omat muistiinpanot ja 

yksi kirja 100 sivua 
• Aikaa: yksi viikko 
• Resurssit: lukunopeus noin 15 sivua/h, 

keskittyminen max. 2 h/päivä, 
kirjoitusnopeus 1-2 sivua/päivä 

Toteutuksessa huomioitavaa: 
• Ehtisit lukea kirjan 7-8 tunnissa, mutta voit 

keskittyä lukemiseen 2 tuntia päivässä, 
eli sinulta menee 3 päivää kirjan lukemiseen. 

• Kirjoitelman saisit tehtyä 2-3 päivässä. 

Voima-
varat? 

Kuinka 
kauan 
siihen 

menee? 

Tehtävä 

Kuinka 
hyvin työ

pitää 
tehdä? 

Mitä 
pitää 

tehdä? 

Paljonko 
on 

aikaa? 

Muut 
asiat 

Johtopäätös: 
• Työhön menisi kaikkiaan noin 6 päivää. Sinulla on siis vielä yksi päivä joustoa varten. 
• Hyvä, näyttäisi siis siltä, että ryhtymällä välittömästi töihin tavoite on täysin saavutettavis-

sa. Ei muuta kuin hommiin! 

Tee oma suunnitelma jollekin tehtävälle, joka sinun tulisi toteuttaa ja kirjaa ylös: 
Mistä tehtävästä on kyse? 

Mitä toimintoja tehtävän suorittaminen käytännössä vaatii? 
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Milloin tehtävän olisi viimeistään oltava valmis? 

Kuinka hyvin haluat tehtävän suorittaa, eli mikä on oma vaatimustasosi? 

Kuinka usein ja paljonko kerrallaan voit työskennellä tehtävän eteen? 

Suunnittele realistinen aikataulu sen puitteissa kauanko sinulla on aikaa, mihin pyrit ja mitä 
jaksat sekä mitä muuta sinun pitää samaan aikaan tehdä. 
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Harjoite 5: Kalenterimerkinnät 
Kalenterin avulla voit helposti nähdä koko päivän, tulevat päivät ja pysyä ajan tasalla siitä, 
mitä tuleman pitää. Kaikki tapaamiset ja hoidettavat asiat kirjataan kalenteriin ja sitä seura-
taan päivittäin. Kalenterin käyttämisessä tulisi huomioida seuraavat asiat: 

• Tarpeeksi kirjoitustilaa. 
• Vain yksi kalenteri. 
• Kirjaa alkamisaika ja kesto. 
• Varaa aikaa siirtymisille paikasta toiseen sekä valmistautumiselle. 
• Varaa aikaa myös mukaville ja rentouttaville asioille. 

Tee oma viikkosuunnitelma kalenteriin. Käytä apuna edellä esimerkissä mainittuja vinkkejä. 

• Kirjaa kalenteriin, mitä kaikkea sinun tulisi viikon aikana hoitaa. 
• Seuraa kalenteria päivittäin, jotta muistat, mitä tuleman pitää. 

MA TI KE TO PE LA SU 
Aamupäivä 

• Matikan koe 
8-10 

Iltapäivä 
•Hammas-
lääkäri 
14-15 

•Shoppailu
16-18 

Ilta 
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Harjoite 6: Tehtävälistat 
Tehtävälistojen avulla tärkeimmät asiat tulevat kirjatuiksi ylös ja hoidetuiksi suunnitellusti. 
Tehtävälistoissa tärkeää on realistinen käsitys tehtävien määrästä, kestosta ja mahdollisuuk-
sista saada tehtyä ne ajoissa. Seuraavassa on esimerkki yhdenlaisesta tehtävälistasta. Kukin 
voi tehdä itselleen juuri sellaisen listan, mikä soveltuu parhaiten omaan käyttöön. 

Seuraavassa voit harjoitella tehtävälistan täyttämistä nelikentän avulla. 

• Sijoita omia tehtäviä oheiseen nelikenttään. Tehtävien toteuttaminen alkaa kiireellisistä 
ja tärkeistä. Ei niin tärkeät ja kiireettömät tehtävät voit jopa unohtaa kokonaan. Joitakin 
tehtäviä voit myös delegoida jonkun muun tehtäväksi. 

• Tarkastele lopuksi listaa. Kirjaa ylös ja keskustele muiden kanssa siitä, millä perusteilla 
tehtävän kiireellisyys tai tärkeys muodostuu. 

KIIRE EHTII 

Tärkeä Tee ensin Tee sitten 

Ei niin 
tärkeä Tee myöhemmin Tee, jos ehdit ja viitsit 
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MUISTI JA 
KESKITTYMINEN 

Nina Vuorio 
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Tietoa muistista ja keskittymisestä 
Muistia ei tarvita ainoastaan menneiden asioiden muistamiseen. 
Sen avulla toimitaan myös tässä hetkessä ja suunnitellaan tulevaa. 
Muistia käytetään päivittäin esimerkiksi päätöksenteossa, ongel-
manratkaisussa ja uuden oppimisessa. Opitut asiat varastoituvat 
muistiin yhdistyen aiemmin koettuun ja opittuun. Samalla asiat 
muokkaantuvat mielessä koko ajan, ja näin syntyy ainutlaatuisia ja 
yksilöllisiä yhdistelmiä tietoja ja taitoja. 

Todellisuudessa suurin osa päivän aikana havaitusta ja tapahtu-
neesta unohtuu. Me muistamme vain sen, jonka havaitsemme ja 
johon huomiomme kiinnittyy. Kokemuksen tai asian tulee olla siis 
riittävän voimakas tai toistua riittävän usein, jotta se muistetaan. 
Se, kuinka paljon muistettavaan asiaan palataan ja millä tavalla, 
vaikuttaa olennaisesti muistijälkeen. 

Havainnoista syntyvät muistijäljet kehittyvät monivaiheisten pro-
sessien tuloksena. Pähkinänkuoressa esitettynä havainto käsi-
tellään ensin työmuistissa. Työmuistista se joko pudotetaan pois 
eli unohdetaan, tai siirretään pitkäkestoiseen muistiin. Työmuisti 
toimii siis ”portinvartijana” havainnon ja pitkäkestoisen muistin 
välissä. Sinne mahtuu vain muutama kokonaisuus kerrallaan, 
eikä siellä säily mikään muutamia sekunteja kauemmin. Koska 
työmuistiin mahtuu asioita melko vähän kerrallaan, eikä se pysty 
pitämään sisällään kaikkea käsiteltävää aineistoa, osa työmuistis-
sa olevista asioista unohtuu ennen kuin ne ehditään siirtämään 
pitkäkestoiseen muistiin. Niinpä sitä ei kannata rasittaa turhilla 
muistettavilla asioilla. Kaikki, minkä voi vapauttaa työmuistista 

Havaintomaailma 
• Osaan liitetään
   huomioita 

Työmuisti 
• Havainto joko 

unohtuu tai 
siirtyy käsittelyyn 

Pitkäkestoinen muisti 
• Tieto ja taito järjestyy,
   muokkaantuu 
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esimerkiksi kirjauksina kalentereihin ja muistilistoille, kannattaa 
vapauttaa. Näin työmuisti on tehokkaammin käytettävissä uusia 
ja tärkeitä havaintoja varten. 

Muisti kuormittuukin helposti ja kuormittuminen ilmenee esimer-
kiksi vaikeuksina muistaa ja oppia monta asiaa yhtä aikaa. Tyypilli-
sesti saatetaan unohtaa niin sanottuja sirpalemaisia asioita, kuten 
sovittuja tapaamisia, laskujen maksamisia tai tavaroiden sijainteja. 
Muistivaikeudet ilmenevät myös yleisesti hankaluutena palauttaa 
mieleen jo aiemmin opittuja asioita. 

Muisti- ja keskittymisvaikeuksien taustalla on tyypillisesti stressiä, 
kiirettä, väsymystä, nälkää, sairauksia, päihteitä tai lääkkeitä sekä 
oppimisvaikeuksia. Esimerkiksi stressaantuneet aivot eivät jak-
sa omaksua uusia asioita, kun niitä uhkaavat olemassa olevatkin 
velvoitteet ja huolet. Myös monet ulkoiset ärsykkeet, kuten äänet, 
hajut ja valot voivat haitata muistin normaalia toimintaa sekä kes-
kittymistä. Parasta hoitoa muistille ja keskittymiskyvylle olisikin 
tasapaino henkilön fyysisen ja psyykkisen rasituksen suhteen, riit-
tävä lepo, ravinto ja liikunta. Kaikkea tätä ei välttämättä saa kos-
kaan kuntoon kerralla, mutta pienetkin askeleet näillä osa-alueilla 
johtavat oikeaan suuntaan. Lisäksi avuksi on syytä ottaa erilaisia 
muististrategioita. 
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Orientoituminen teemaan 

1. Kuulumiskierros 

2. Mahdollisten välitehtävien purku 

3. Virittäytyminen uuteen teemaan 

Ks. harjoite 7 

Tiedon läpikäyminen sekä harjoitteiden
työstäminen ryhmässä 

1. Muistia tarvitaan lähes kaikkeen toimintaan. Ei pelkästään men-
neiden muisteluun, vaan myös tässä hetkessä toimimiseen ja 
tulevaisuuden suunnitteluun. 

2. Muisti toimii pähkinänkuoressa seuraavasti: 

• Ensin saadaan havainto asiasta. 
• Sen jälkeen havainto tallentuu lyhyeksi hetkeksi työmuistiin, 

joka toimii väliportaana havainnon ja pitkäkestoisen muistin vä-
lillä. Työmuisti käsittelee asiaa ennen kuin osa tiedosta unohtuu 
ja osa siirtyy pitkäkestoiseen muistiin. 

• Lopulta merkittävimmät asiat tallentuvat pitkäkestoiseen muis-
tiimme, jossa niiden on tarkoitus säilyä. Vain ne asiat siirtyvät 
pitkäkestoiseen muistiin, joihin tarkkaavaisuutemme on kiinnit-
tynyt tarpeeksi. 

3. Muisti kuormittuu helposti. Siihen vaikuttavat stressi, väsymys, 
nälkä, sairaudet, kiire, sekä oppimisvaikeudet. 

4. Asioiden unohtaminen on normaalia ja aivojen sekä psyykemme 
toiminnalle jopa välttämätöntä. 

5. Muistamista tiedetään yleisesti auttavan ainakin seuraavat asiat: 

• Tunteet 
• Ymmärtäminen 
• Ryhmittely kokonaisuuksiin 
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• Omin sanoin kertominen 
• Miellekartan tekeminen 
• Toiselle opettaminen 
• Ponnistelu 
• Toisto 
• Kaikkien aistien käyttäminen 
• Lepo, uni ja hyvä ravinto 

Ks. harjoite 8 

6. Muistin tukena voidaan käyttää myös liikettä, rytmiä ja musiik-
kia, mielikuvia, reittikarttoja, sekä miellekarttoja. 

Ks. vinkki 1 

7. Tarkkaavaisuutta häiritsevät sisäiset ja ulkoiset keskeytykset: 
nälkä, jano, huolet, äänet, lämpötila, asento, virikkeet – ja kän-
nykkä! ”Multitaskaus” ei ole suositeltavaa, kun toiminnassa ha-
lutaan saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Tarkkaavuus kärsii mo-
nista samanaikaisista toiminnoista ja huomion kohteista. 

8. Parempaan keskittymiseen on olemassa erilaisia apukeinoja, 
kuten ohjattuja keskittymisharjoituksia sekä itse toteutettavia 
keskittymisharjoitteita. 

Ks. vinkki 2 

Ks. harjoite 9 

9. Muistin ja keskittymisen apukeinot auttavat yksittäisten asioi-
den muistamisessa, mutta eivät sinänsä kasvata ihmisen 
muistikapasiteettia. Siksi paras keino unohtamisen välttämi-
seen onkin tiedostaa se minkä helposti unohtaa ja kirjata se 
itselleen ylös. Tällöin näitä asioita ei tarvitse pyrkiä aktiivisesti 
muistamaan, eikä muisti kuormitu liikaa. Toimivina apukeinoi-
na tässä ovat esimerkiksi kalenteri ja tehtävälistat (ks.  edelli-
nen luku). 
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Liitteet 

Harjoite 7: Virittäytyminen muistin ja 
keskittymisen teemaan 

Keskustellaan ryhmässä seuraavien kysymysten pohjalta. Harjoite voidaan toteuttaa pari-, 
pienryhmä- tai ryhmäkeskusteluna. Se voidaan antaa ryhmäläisille myös välitehtävänä itsenäi-
sesti pohdittavaksi ennen teemakertaa. 

• Millaisia asioita muistat parhaiten? 
• Mikä on varhaisin muistosi? 
• Minkälaisten asioiden muistaminen on sinulle hankalaa? 
• Millaisissa olosuhteissa keskityt parhaiten? 
• Millaiset tekijät haittaavat keskittymistäsi? 
• Millaisia apukeinoja otat käyttöön keskittymiskykysi herpaantuessa? 

Harjoite 8: Muistin apukeinot 
Erilaisia muistin apukeinoja on paljon olemassa. Hyväksi havaitut ja toimivat apukeinot kannattaa 
valjastaa koko ryhmän käyttöön seuraavan harjoitteen avulla. 

• Keskustellaan pienryhmässä muistin apukeinoista ja kirjataan ylös: 

Millaisia apukeinoja teillä on käytössä oman muistinne tueksi? 

• Kerrotaan pienryhmissä keskustelluista apukeinoista koko ryhmälle. 

• Samalla kirjataan kaikilta ryhmiltä tulleet apukeinot itselle ylös. 
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Vinkki 1: Menetelmiä muistin tueksi 
Asenne ratkaisee: 

• Keskity vain yhteen asiaan kerrallaan ja varaa sen mieleen painamiseksi riittävästi aikaa. 
Jätä kännykkä pois! 

• Pyri suhtautumaan asiaasi myönteisesti ja päätä pitää siitä, mitä opettelet. 
• Pyri ymmärtämään asia, älä opettele sitä pelkästään ulkoa. Liitä uudet tiedot aina olemassa 

oleviin pohjatietoihin. Ymmärtäminen edistää oppimista ja siten myös asian muistamista. 

Aktivoi muistia mielleyhtymien avulla: 
• Kuvittele muistettava asia johonkin 

yhteyteen. Esimerkiksi aina ovesta ulos 
mennessäsi tarkasta, onko mukanasi 
“neljä kovaa”: avaimet, lompakko, 
matkakortti ja kännykkä. 

• Yllättävä esine yllättävässä paikassa 
toimii myös herättäjänä. Esimerkiksi jos 
sinun pitää muistaa ottaa ylimääräinen 
kauppakassi mukaan ulos lähtiessäsi, 
laita appelsiini sängylle muistutukseksi. 

• Keksi jokin tuntomerkki esimerkiksi 
uuden nimen yhteyteen: “Maija niin 
kuin Maija Mehiläinen“. Käytä rohkeasti 
mielikuvia hyväksesi. Mitä hassumpia 
ja hurjempia kehität, sitä varmemmin 
myös muistat. 

• Kuvittele ripottelevasi muistettavat asiat jollekin tutulle reitille. Esimerkiksi reitille bus-
sipysäkiltä kotiin voit sijoittaa eri paikkoihin muistettavia asioita. Tämä toimii erityisesti 
erilaisten listojen ulkoa oppimisessa. Kun kuljet reittiä mielessäsi, myös asiat ilmestyvät 
mieleesi. 

Paina mieleen toiminnan avulla: 
• Kirjoita tai piirrä heti muistettavat asiat ylös. Käytä tarkastuslistaa, kalenteria, puhelinta, 

päiväkirjaa, muistiinpanoja. Tee käsitekaavioita ja miellekarttoja (ks. ohjeet luvussa ”luke-
minen”), tai hyödynnä Quizlet-sovellusta. 

• Tee lyhenteitä ja kirjoita ylös: KonSuKiePre (= konjunktio + subjekti + kieltosana + predikaat-
ti). Esimerkiksi: ”Att han inte vet”. 

• Testaa muistamaasi eri aikoihin ja eri paikoissa kertomalla oppimasi tiedot jollekulle oikeal-
le tai kuvitellulle kuuntelijalle. 

Harjoitus tekee mestarin: 
• Kertaa ja toista, sillä kertaus on opintojen äiti! 
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Vinkki 2: Keskittyminen kokeessa / tentissä 
Koetilanteessa toimimista ja keskittymistä voi ja kannattaa harjoitella, jottei keskittyminen 
herpaantuisi jännityksen alaisenakaan. Kun on henkisesti valmistautunut koitokseen, välttyy 
turhilta virheiltä itse koetilanteessa. Kannattaa muistaa ainakin seuraavat keskittymistä 
edistävät asiat: 

• Mieti, mitkä ovat realistiset mahdollisuutesi ja hyväksy tilanne. Voit tehdä vain parhaasi, 
et enempää! Hengitä syvään, älä hermostu tai hoppuile. 

• Käytä suttupaperia. Ennen kuin luet kysymykset, kirjoita suttupaperille omat tärppisi, 
kaavat, listat, säännöt, avaintermit jne. Näin ne eivät unohdu, vaikka sinua jännittäisi.  

• Lue tehtävät ja kysymykset huolella. Kysy, jos et ymmärrä tehtävänantoa. 
• Hae vinkkejä tehtäviin kokeen muista osa-alueista ja tehtävänannoista. 
• Tarkista, mieti, päättele. Jos et tiedä vastausta, eikä päätteleminen onnistu, arvaa. 

Älä jätä vastaamatta, aina kannattaa yrittää! 

Harjoite 9: Pomodoro-tekniikka 
Pomodoro-tekniikka helpottaa suurten asiakokonaisuuksien pilkkomista pienempiin osiin, 
tehtäväkokonaisuuksien hahmottamista sekä työskentelyn tauottamista siten, että keskitty-
miskyky säilyisi paremmin yllä. Pomodoro-tekniikan mukainen työskentely etenee seuraavasti: 

• Säädä ajastimeen 25 minuuttia. 
• Työskentele tehtäväsi parissa keskeytyksettä, kunnes ajastin soi. 
• Pidä viiden minuutin tauko. 
• Säädä ajastimeen uudelleen 25 minuuttia. 
• Työskentele jälleen keskeytyksettä, kunnes ajastin soi, ja pidä viiden minuutin tauko. 
• …Jatka tällä tapaa, kunnes koittaa neljäs taukosi. Pidä tämä tauko sekä tästä eteenpäin 

joka neljäs tauko aina pidempänä (noin 15-30 minuuttia). 
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Nina Vuorio 
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Tietoa lukemisesta 
Lukutaito on monimutkainen prosessi. Kirjaimet edustavat ääntei-
tä, jotka tietyissä ryhmissä edustavat sanoja, joilla on merkitys. Sa-
noista muodostuu merkitysryppäitä ja virkkeitä, joista syntyy teks-
ti. Lukijalla on oltava riittävä tekninen lukutaito voidakseen lukea 
kirjainten muodostamat sanat ja virkkeet. Hänellä on oltava riit-
tävästi kykyä ymmärtää lukemansa sanojen merkitys voidakseen 
muodostaa käsitys koko tekstin merkityksestä. Sujuva ymmärtävä 
lukutaito onkin pitkällisen harjoittelun ja paljon lukemisen tulos. 

Sujuvaa lukemista haittaavista tekijöistä yksi yleisimmistä on siis 
harjoituksen puute. Tekstin lukeminen edellyttää pitkäjännittei-
syyttä ja keskittymistä, mutta nykyisin esimerkiksi kännyköiden 
jatkuva läsnäolo houkuttelee usein lukijat helpompia ja nopeam-
pia ”palkintoja” tarjoavan sosiaalisen median pariin. Harjoituk-
sen puutteen lisäksi myös lukivaikeus haittaa lukemista noin 5-10 
prosentilla väestöstä. Se on voimakkaasti perinnöllinen ja pysyvä 
ominaisuus, muttei silti monella ilmene yhtä vahvasti enää aikui-
suudessa kuin lapsuudessa. Lukivaikeuden omaava on tyypillisesti 
oppinut lukemaan muita ikätovereita myöhemmin, mutta lukivai-
keus on silti joillakin saattanut jäädä lapsuudessa huomaamatta. 
Osa huomaa vasta opintojen edetessä pidemmälle, ettei hallitse-
kaan enää luettavaa materiaalia sen määrän kasvaessa. 

Lukivaikeus voikin olla lievä, keskivaikea tai vaikea ja se voi ilmetä 
eri tavoin, joko teknisenä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeutena 
tai sisällön ymmärtämisen vaikeutena. Lukemisen hitaus voi olla 
merkki lukivaikeudesta, samoin kuin luetun arvailu ja sen myötä 
luetun sisällön virhetulkinnat. Toisille on vaikeaa erottaa sanassa 
olevia äänteitä, kuten kaksoiskonsonantteja. Lukijan silmät voivat 
myös ”hyppiä” riveillä, jolloin luettava kohta katoaa näkyvistä ja 
lukeminen keskeytyy. 

Lukivaikeus voi ilmetä myös kirjoittamisessa. Henkilö saattaa kir-
joittaa sanat väärin, jolloin kirjaimia voi olla liikaa tai liian vähän 
tai käytetyt kirjaimet voivat olla kokonaan vääriä. Käsin kirjoitta-
essa kirjaimet saattavat myös kääntyä peilikuvikseen. Lauseissa 
voi olla puutteita tai kielioppivirheitä, ja välimerkkien sekä isojen 
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kirjainten käyttö voi olla heikkoa. Tyypillisesti tekstiä myös syn-
tyy vähän ja vaivalloisesti, eikä se etene johdonmukaisesti tai jä-
sennellysti. 

Moni lukivaikeuksinen vieroksuu ja välttelee sekä lukemista että 
kirjoittamista. Vähäisen harjoittelun seurauksena sanavarasto voi 
jäädä pieneksi, mikä haittaa edelleen tekstien ymmärtämistä. Lu-
kivaikeus ei kuitenkaan kerro ihmisen älykkyydestä tai lahjakkuu-
desta muilla osa-alueilla. Joidenkin mielestä se saattaa olla jopa 
rikastuttava ominaisuus, jonka vuoksi maailmaa on lähes pakko 
tarkastella eri suunnasta kuin valtaväestö. Moni lukivaikeuden 
omaava on myös tietämättään kehittänyt hyviä lukustrategioita, 
joiden avulla lukeminen on helpottunut. Erilaiset lukustrategiat 
ovatkin tehokas keino vaikuttaa lukemisen haasteisiin6. 

Orientoituminen teemaan 

1. Kuulumiskierros 

2. Mahdollisten välitehtävien purku 

3. Virittäytyminen uuteen teemaan 

Ks. harjoite 10 

6) Luvussa käytettyjä lähteitä: www.lukihairio.fi; https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/ke-
hity-oppijana/oivaltava-lukeminen/aktiivisen-lukijan-vuorovaikutusta-tekstin-kanssa; https://www. 
helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/kehity-oppijana/oivaltava-lukeminen/aktiivisen-lukijan-vuorovai-
kutusta-tekstin-kanssa 

https://www
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/ke
www.lukihairio.fi
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Tiedon läpikäyminen sekä harjoitteiden 
työstäminen ryhmässä 

1. Lukeminen on taito, jota kuka tahansa voi opetella ja kehittää 
lukemalla mahdollisimman paljon ja erilaisia tekstejä. Kaikki lu-
keminen on hyväksi. Se kehittää ajattelua ja tunnetaitoja sekä 
kasvattaa sanavarastoa. 

2. Noin 4-10 % väestöstä on lukivaikeus. Lukivaikeus ei liity älyk-
kyyteen. Lukivaikeuden tunnistamiseksi on kehitetty helppoja 
suuntaa-antavia testejä. Mikäli epäilee itsellään lukivaikeutta, 
kannattaa tehdä suuntaa-antava testi ja kertoa tuloksesta esi-
merkiksi opiskelijaterveydenhuollon ammattilaiselle. Kun lu-
kivaikeus on ammattilaistenkin toimesta tunnistettu, on mah-
dollisuus saada käyttöön erilaisia tehokkaita tukikeinoja, joiden 
avulla lukemisesta tulee helpompaa.

 Ks. harjoite 11 

3. Aktiivinen lukuprosessi (SK-LKT) on tehokas lukemisen apu-
keino, joka sisältää neljä systemaattista lukemisen vaihetta. Eri 
vaiheiden (selailu ja kysely, lukeminen, kertaaminen ja arvioimi-
nen) läpikäyminen helpottaa luetun syvällistä ymmärtämistä 
sekä mieleen painamista. 

Ks. harjoite 12 

4. Lukemisen tukena käytetään yleisesti myös miellekarttoja. Mielle-
kartta sopii erityisen hyvin tietotekstin opetteluun. Sen avulla teks-
tin sisältämä tieto jäsentyy ja on helposti palautettavissa mieleen.

 Ks. harjoite 13 

5. Lukemista on monenlaista. Aikakauslehteä tai dekkaria voi lu-
kea ilman tavoitteita. Aktiivista lukemista taas tarvitaan silloin, 
kun lukijan on tarpeen ymmärtää oikein ja hyvin sekä mahdolli-
sesti siirtää eteenpäin tekstin merkityksiä. Myös kirjojen kuunte-
leminen on lukemista ja kehittää muiden tekstien lukemisen ta-
voin lukemisen taitoa sekä parantaa kielellisiä ja ajattelun taitoja. 
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Liitteet 

Harjoite 10: Virittäytyminen lukemisen teemaan 
Keskustellaan ryhmässä seuraavien kysymysten pohjalta. Harjoite voidaan toteuttaa pari-, 
pienryhmä- tai ryhmäkeskusteluna. Se voidaan antaa ryhmäläisille myös välitehtävänä itsenäi-
sesti pohdittavaksi ennen teemakertaa. 

• Millainen lukija olet? 
• Mikä lukemisessa on mieluisaa? 
• Mikä lukemisessa on epämieluisaa? 
• Millaisten tekstien lukeminen on kaikista mieluisinta? 
• Millaisten tekstien lukemisesta et pidä? 
• Milloin lukemasi asiat yleensä jäävät hyvin mieleesi? 
• Mitä osa-aluetta haluaisit kehittää lukemisessasi? 

Harjoite 11: Epäiletkö lukivaikeutta tai 
muuta oppimisvaikeutta? 

Lukivaikeus ja oppimisvaikeudet tulee aina tunnistaa niihin perehtyneen ammattilaisen toi-
mesta. Seuraavan testin avulla voi kuitenkin saada viitteitä tuen tarpeista. Testiä käytettäessä 
olisi hyvä keskustella yhdessä nuoren kanssa testin tuloksista sekä mahdollisista tuen tai 
lisäselvitysten tarpeista. On myös tärkeää huomata, että esimerkiksi kuormittava elämänti-
lanne voi vaikuttaa testin tuloksiin. Niinpä ohjaajan on hyvä myös etukäteen selvittää, miten ja 
minne nuorta voi ohjata tilanteessa, jossa hänelle tulee testissä useita ”kyllä”-vastauksia. 
Testistä ympyröidään ne kysymykset, joiden kohdalla vastauksena on ”kyllä”. 

• Onko lukemisesi hidasta? 
• Onko vieraiden sanojen lukeminen sinulle hankalaa? 
• Onko sinun vaikea muistaa lukemasi tekstin sisältöä? 
• Vältätkö lukemista? 
• Onko vieraiden kielten oppiminen ollut sinulle hankalaa? 
• Onko sinulla oikeinkirjoitusvirheitä? 
• Onko päässä laskeminen ilman apuvälineitä sinusta vaikeaa? 
• Onko sinun hankala seurata puhetta esimerkiksi isossa ryhmässä? 
• Onko sinun vaikea lausua pitkiä sanoja? 
• Onko sinusta vaikea ottaa vastaan puhelinviestejä ja välittää niitä eteenpäin? 
• Jos teet jotakin ja sinut keskeytetään, unohdatko mitä olit tekemässä? 
• Sekoitatko usein päivämäärät ja kellonajat niin, että tulet väärään aikaan tapaamisiin? 
• Onko sinusta vaikea muistaa sujuvasti kuukausien järjestys? 
• Onko sinusta vaikea luetella kuukausien nimet takaperin? 
• Menevätkö puhelinnumeron numerot helposti väärin, kun valitset niitä? 
• Sattuuko sinulle usein huolimattomuusvirheitä? 
• Onko lomakkeiden täyttö sinusta hankalaa? 
• Onko sinun vaikea muistaa ihmisten nimiä, vaikka yrität painaa niitä mieleen? 
• Oliko kertotaulun oppiminen koulussa vaikeaa? 
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• Sekoitatko usein oikean ja vasemman? 
• Onko asioiden kirjallinen ilmaisu sinulle hankalaa? 
• Onko kartan lukeminen tai uudessa paikassa perille löytäminen sinulle vaikeaa? 

Mitä useampaan kysymykseen vastasit myönteisesti, sitä todennäköisemmin kysymyksessä 
voi olla lukivaikeus tai muu oppimisvaikeus. Myöntävä vastaus yli puoleen kysymyksistä antaa 
vahvat syyt epäillä oppimisvaikeutta. Kuitenkaan vähempi myöntävien vastausten määrä ei si-
nänsä sulje pois lukivaikeuden mahdollisuutta. Jos kyseessä on esimerkiksi hyvin kapea-alai-
nen oppimisvaikeus, rastien määrä saattaa olla huomattavasti pienempikin. 

Lähteet: Korkeamäki J, Haapasalo S & Reuter A (2010). Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistus, arviointi ja kun-
toutus. Opi oppimaan -hankkeen toimeenpano ja tulokset. Helsinki: Kuntoutussäätiön työselosteita 40/2010; 
Nukari J (2010). Aikuisten oppimisvaikeuksien psykologinen arviointi. Helsinki: Kuntoutussäätiön työselosteita 
39/2010.; Vinegrad M (1994) A revised Dyslexia Checklist. Educare, 48. 

Harjoite 12: Aktiivinen lukuprosessi SK-LKT 
Aktiivinen lukuprosessi helpottaa luetun syvällistä 
ymmärtämistä sekä mieleen painamista. Se sisältää 
neljä eri vaihetta, jotka käydään tekstiä lukiessa läpi. 

Jaetaan kaikille ryhmäläisille sama teksti, joka on 
pituudeltaan noin 1-2 sivua. 

Selailu ja kysely 
• Vilkaistaan aihetta ja laitetaan teksti pois. 
• Tehdään tekstiin liittyviä ennakoivia kysymyksiä 

tai oletuksia. Kirjataan ne paperille, jos mahdollista 
joko yhdessä tai jokainen itselleen.  

• Silmäillään tekstiä uudelleen nopeasti, korkeintaan 
minuutin ajan. 

• Kirjataan lisää kysymyksiä, huomioita ja oletuksia 
siitä, mitä teksti sisältää. 

Lukeminen 
• Luetaan teksti tarkasti syventyen niin, että avain-

merkitykset ja käsitteet ymmärretään. 
• Kirjataan tekstistä ylös samalla muistiinpanoja ja 

huomioita. 
• Kirjataan tekstistä ylös sen tärkein viesti. 

Kertaaminen 
• Kerrataan tekstin sisältö joko ensin itsenäisesti ylös kirjoittaen ja sen jälkeen yhdessä 

keskustellen, tai suoraan keskustellen. Tekstistä pitäisi pystyä kertomaan tässä vaiheessa 
omin sanoin tekstiä katsomatta. Mikäli se ei onnistu, palataan tekstiin uudelleen. 

• Tekstistä voidaan laatia yhdessä myös esimerkiksi referaatti, miellekartta tai sarjakuva. 

K e r t aa ja 
t a r k e nn a 

A k t i ivin e n 
l uk up r o s es s i 

S il m äil e j a 
e nnu s t a 

K o k o a j a 
i d e o i 

S y v e n n y j a 
t y ös tä 

”Jaan tekstin 

osiin ja etsin vastauksia 

joihinkin kysymyksiin. 

Lisäksi alleviivaan eri 

väreillä eri teemoja ja 

kirjoitan marginaaliin 

olennaisia vihjeitä.” 
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”Oon tehnyt 

niitä miellekarttoja 

tässä nyt viimesen viikon 

joka päivä ku oon lukenut 

tenttiin. Et kyl se tuntuu et 

siitä jäi enemmän päähän ku 

et olis itku kurkussa 

pakottanu ittensä 

lukee niitä.” 

”Ite pysähdyn joka 

kappaleen jälkeen ja 

kerron omin sanoin 

itselleni mitä siinä 

kappaleessa just 

selostettiin.” 

Arvioiminen 
• Pohditaan, mikä tekstin merkitys itse kullekin oli: 

Mitä nyt ajattelen tekstin aiheesta? Muuttuiko ajat-
telussani jokin? Mikä oli minulle tärkeää? Olenko 
samaa vai eri mieltä? Haluanko säilyttää jotakin 
tekstin tuomasta tiedosta? 

Harjoite 13: Miellekartta 
Miellekartta on luettavan tekstin ymmärtämisen 
ja  mieleen painamisen apuna yleisesti käytetty 
menetelmä, joka soveltuu myös kirjoittamisen 
tueksi. Menetelmää voidaan harjoitella tekstien 
lukemisen tai kirjoittamisen yhteydessä seuraavien 
ohjeiden mukaisesti. 

Paperi 

Suomen Lehtipuut 
puulajit Huonekalut 

Havupuut 

• Asetetaan paperi vaakatasoon. 
• Kirjoitetaan paperin keskelle aihe ja ympyröidään se. 
• Laajennetaan karttaa miettimällä, mitkä kaikki asiat liittyvät aiheeseen. Kirjoitetaan ne 

laatikoihin tai ympyröihin keskusaiheen ympärille. 
• Yhdistetään toisiinsa liittyvät asiat viivoilla ja nuolilla. 
• Käytetään kuvia ja symboleja kuvaamaan asioiden painotuksia ja niiden välisiä suhteita. 
• Lisätään viivoihin uusia haaroja mielleyhtymien tai asian jäsentymisen mukaisesti. Käyte-

tään halutessa värillisiä kyniä sekä lisätään sanoihin kuvia. 
• Jos tarkoituksena on hyödyntää miellekarttaa kirjoittamisen tukena, niin numeroidaan 

siihen suunniteltu kirjoitusjärjestys. 
• Piirretään tarvittaessa miellekartta puhtaaksi. Tehdään lopullisesta versiosta mahdollisim-

man looginen. 

Huom! Miellekarttoja voi piirtää myös tietokoneella. 
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KIRJOITTAMINEN 
Nina Vuorio 



56 

 
       

 

         

    
 

Tietoa kirjoittamisesta 
Kirjoittaminen on hyvin läheisesti yhteydessä lukemiseen ja luku-
taidosta onkin paljon hyötyä oman tekstin tuottamisessa. Jos lu-
kutaidon osa-alueella on vaikeuksia, heijastuvat nämä vaikeudet 
usein myös kirjoittamiseen pyrkimyksenä vältellä kirjoitustehtäviä. 
Kirjoittamisen haasteiden taustalla voi olla myös esimerkiksi moto-
risen kehityksen pulmat, tunnesyistä johtuva ahdistus oman tekstin 
tuotantoa kohtaan, tai vaikeudet hahmottaa asiakokonaisuuksia. 

Kirjoittamisessa palautteen saaminen omista teksteistä onkin hyvin 
tärkeää, sillä se määrittelee paljon sitä, miten oman tekstin tuotta-
miseen suhtaudutaan jatkossa. Kirjoittaminen on palautteen suh-
teen herkkä oppimisen osa-alue, jolla saattaa syntyä herkästi huo-
non oppijan minäkuva ja usko siitä, ettei osaa kirjoittaa eikä koskaan 
opikaan. Epävarma ja harjaantumaton kirjoittaja voi tulkita saaman-
sa parannusehdotukset murskakritiikiksi ja lopulliseksi tuomioksi. 
Onkin tärkeää muistuttaa aloittelevia kirjoittajia siitä, että kirjoitta-
maan oppii kirjoittamalla eikä kukaan ole seppä syntyessään. 

Harjoittelun avulla pyritään paloittelemaan kirjoittamisen kohtee-
na olevaa aihetta sekä kirjoitusprosessia pienempiin osiin. Tekstin 
tuotannossa ei ole tarpeen pyrkiä heti valmiiseen lopputulokseen, 
vaan oppia hiomaan tekstiä vaihe vaiheelta. Harjoittelu on aina hyvä 
aloittaa niin pienillä haasteilla, että niistä varmasti selvitään. Pienet 
onnistumiset parantavat pikkuhiljaa uskoa itseen kirjoittajana, ja 
opiskelija alkaa uskaltaa ottaa hieman riskejäkin. Heittäytymiskyky 
on etenkin vaativammassa kirjoittamisessa usein suositeltavaa7. 

7) Luvussa käytettyjä lähteitä: https://www.utu.fi/fi/Opiskelu/opiskelu-yliopistossa/opiskelutaidot/Sivut/ 
taitava-kirjoittaminen.aspx; http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/kirjoittamisprosessi/yhdessa_kirjoittami-
nen_ja_yhteiskirjoittaminen/ 

http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/kirjoittamisprosessi/yhdessa_kirjoittami
https://www.utu.fi/fi/Opiskelu/opiskelu-yliopistossa/opiskelutaidot/Sivut
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Orientoituminen teemaan 

1. Kuulumiskierros 

2. Mahdollisten välitehtävien purku 

3. Virittäytyminen uuteen teemaan 

Ks. harjoite 14 

Tiedon läpikäyminen sekä harjoitteiden
työstäminen ryhmässä 

1. Kirjoittaminen on taito, jossa harjaantuu kirjoittamalla ja luke-
malla. Niinpä jokaisen olisi hyvä kirjoittaa päivittäin jotakin. 
Kevyt tapa kirjoittaa päivittäin on työstää esimerkiksi omaa op-
pimispäiväkirjaa.

 Ks. vinkki 3 

2. Motivaatio pysyy yllä, kun haasteet ovat sopivia, eivät liian 
helppoja eivätkä liian vaikeita. Epätoivo ja uskon puute syntyvät 
usein siitä, jos tehtävä on vaatimustasoltaan liian hankala. 

3. Kirjoittamista helpottaa paljon kirjoitustehtävien pilkkomi-
nen sopivankokoisiksi osa-alueiksi. 

4. Kirjoittaminen on prosessi. Teksti ei tule kerralla valmiiksi, vaan 
sitä pitää suunnitella, työstää, korjailla ja hioa. 

Ks. harjoite 15 

5. Silloin kun kirjoittaminen tuntuu hyvin haasteelliselta, kannat-
taa edetä erityisen pienin askelin. Kevyin tapa aloittaa kirjoitta-
minen on kirjoittaa aluksi vain yksittäisiä sanoja, joita aiheesta 
tulee mieleen. Tämän jälkeen sanoista voi koettaa muodostaa 
lauseita, ja lopulta lauseista kokonaista tekstiä. 
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6. Myös vapaakirjoitus (free writing) voi auttaa kirjoittamisen al-
kuun pääsemisessä. Silloin kirjoitetaan ensin täysin vapaasti 
kaikki se, mitä aiheesta tulee mieleen (esimerkiksi 5-15 minuut-
tia). Tässä vaiheessa ei kiinnitetä vielä huomiota oikeakielisyy-
teen. Eli pisteet, pilkut ja loogisuus unohdetaan. Kun tekstiä on 
kasassa riittävästi, eikä mieleen tule enää kirjoitettavaa, voi-
daan alkaa hioa tekstiä loogisemmaksi kokonaisuudeksi, jossa 
myös oikeakielisyys on tarkistettu. 

7. Asiatekstin luomisessa voi puolestaan auttaa, kun kopioi ai-
heesta jo olemassa olevaa tekstiä muistiinpanoihin, ja alkaa 
hiljalleen muokata tekstiä olemassa olevan tekstin pohjalta it-
selleen sopivaan muotoon. Tämä on erityisen hyödyllinen apu-
keino ”valkoisen paperin kauhua” poteville. Lopulliseen tekstiin 
ei kuitenkaan kannata jättää jäljelle alkuperäistä muualta lai-
nattua tekstiä. Toinen tehokas keino tekstin tuottamiseksi on 
koota tietoa aiheesta eri näkökulmista, ja yhdistää teksti tä-
män jälkeen kokonaisuudeksi. 

 Ks. vinkki 4 

8. Joitakin voi myös auttaa tekstin puhuminen ensin esi-
merkiksi äänityslaitteeseen, ja vasta sen jälkeen tekstin kirjoit-
taminen puhtaaksi. Tällöin on syytä kuitenkin panostaa puh-
taaksikirjoitusvaiheessa tekstin rajaamiseen, sillä puhuttu 
teksti on usein kirjoitettua laveampaa.

 Ks. harjoite 16 
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Liitteet 

Harjoite 14: Virittäytyminen kirjoittamisen teemaan 
Keskustellaan ryhmässä seuraavien kysymysten pohjalta. Harjoite voidaan toteuttaa pari-, 
pienryhmä-, tai ryhmäkeskusteluna. Se voidaan antaa ryhmäläisille myös välitehtävänä itse-
näisesti pohdittavaksi ennen teemakertaa. 

• Millainen kirjoittaja olet? 
• Mikä kirjoittamisessa on mieluisaa? 
• Mikä kirjoittamisessa on epämieluisaa? 
• Mikä kirjoittamisessa on helppoa? 
• Mikä kirjoittamisessa on vaikeaa? 

 Vinkki 3: Kirjoita oppimispäiväkirjaa 

Jokaisen olisi kirjoittamista harjoitellakseen hyvä 
kirjoittaa joka päivä jotakin. Ryhmäläisiä voidaan 
kannustaa kirjoittamaan joka päivä esimerkiksi 
oppimispäiväkirjaa, johon kirjataan omia ajatuksia 
ja havaintoja sekä oivalluksia, joita on päivän 
mittaan opinnoissa herännyt. Oppimispäiväkirjat 
voidaan ottaa myös osaksi ryhmän välitehtäviä ja 
niistä voidaan keskustella yhdessä ryhmäkerroilla. 
Samalla opiskeluun liittyvät kokemukset ja tunteet 
jäsentyvät helpommin, mikä auttaa myös opinnois-
sa etenemistä. 

Päiväkirjan muoto voi olla vapaa. Se voi sisältää esi-
merkiksi runoja, muistiinpanoja tai vapaakirjoitusta. 

”Etsi tietoa ja 

kuuntele luonnollista 

tapaasi olla. Se mistä 

nautit ja mikä sujuu 

on se oikea tapa 

tehdä.” 
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Harjoite 15: Opi kirjoittamaan vaihe vaiheelta 
Harjoitellaan kirjoitusprosessin jakamista pienempiin osiin. Näitä vaiheita seuraamalla voit 
kirjoittaa mitä tahansa tekstejä. 

Valmistautuminen 

Tarkistus 

Valmis 
teksti 

Aiheen 
kokoaminen 

Varsinainen 
kirjoittaminen 

Valmistautuminen: 
• Valitaan aihe, rajataan ja määritellään tulokulma aiheeseen. Mietitään, kenelle kirjoitetaan. 

Mitä lukija haluaisi tietää aiheesta? 
• Tehdään kirjoittamiselle suunnitelma ja aikataulu. Myös tauot merkitään. 

Aiheen kokoaminen: 
• Kerätään alussa runsaasti ideoita. Tehdään miellekarttoja, muistiinpanoja tai kirjoitetaan 

täysin vapaasti (free writing). 
• Tarkistellaan koottua aineistoa ja valitaan tekstiin mukaan otettavat ideat. 
• Järjestellään valitut ideat esitysjärjestykseen ja tehdään alustava kappalejako tai sisällys-

luettelo. 

Varsinainen kirjoittaminen: 
• Alussa kannattaa kirjoittaa reippaasti miettimättä liikaa sääntöjä tai rajoituksia. Tekstin ei 

tarvitse tulla valmiiksi ensimmäisellä kirjoituskerralla, vaan sitä kuuluu työstää. Kirjoitetaan 
paljon. Jos ei keksitä jotain sanaa, jätetään sen tilalle tyhjä viiva tai piirretään kuva. Puuttu-
va sana saattaa tulla mieleen myöhemmin. 

• Esitetään kysymyksiä tekstille ja selvitetään, vastaako se niihin. Korjaillaan ja täydennetään. 
Mietitään tekstin rakennetta ja ilmaisujen johdonmukaisuutta. 

Tarkistaminen: 
• Otetaan tekstiin etäisyyttä ja tarkastellaan sitä ”vierain silmin”. Jos mahdollista, tuloste-

taan teksti paperille. Fontin muuttaminen voi myös auttaa tarkistusvaiheessa. 
• Etsitään tekstistä sitä tarkistaessa vain yhtä asiaa kerrallaan. Jos esimerkiksi tietää 

tekevänsä runsaasti yhdyssanavirheitä, kannattaa tarkistaa yhdyssanojen oikeinkirjoitus 
erityisen huolella. Moni oikeinkirjoituksen pulma ratkeaa googlaamalla hankala sana tai 
sanayhdistelmä. 

• Tarkistetaan tekstistä erikseen ainakin seuraavat: 
• Oikeinkirjoitus 
• Isot ja pienet kirjaimet 
• Pisteet ja pilkut 
• Kappalejako 
• Aikamuotojen loogisuus: Saman kertomuksen sisällä aikamuoto pysyy samana 
• Tekstin johdonmukaisuus: Kerroinko sen, mitä halusin? 
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”Voi ottaa 

siitä omin sanoin olevan 

tekstin. Mä en oo koskaan 

ajatellu et näin voi tehdä ja mä 

sen ite uudestaan. Kuinka 

Vinkki 4: Eri näkökulmista kirjoittaminen 
Jos riittävän pitkän tekstin tuottamisessa on vaikeuksia, 
kannattaa harjoitella kirjoittamista eri näkökulmista. 
Eri näkökulmat voi ajatella kuution eri sivuina, joista 
jokainen käsittelee aihetta hieman eri tavoin. Teksteihin 

valmiin tekstin ja muokkaa 

kannattaa sisällyttää ainakin kuvailua, vertailua, 
soveltamista, analysointia, yhdistelyä, sekä hyvien ja 
huonojen puolien erittelyä. 

oon aina tehnyt alusta loppuun 

Kuutiointiharjoituksessa on tarkoitus kirjoittaa 
paljon mä oon nähnyt

jokaisesta kuution näkökulmasta lyhyesti noin viiden 
turhaa vaivaa…”

minuutin ajan. Tekstiä voi alkaa rakentaa seuraavien 
esimerkkien avulla. Pian kasassa on tekstiä, joka käsittelee 
aihetta sujuvasti eri näkökulmista.  

Kuvaile 
Ukulele on pieni kitaraa 

Vertaa Analysoi muistuttava soitin. 
Se on pienempi kuin Ukulele kuuluu 

kitara ja sen ääni kielisoittimiin. Siinä on 
muistuttaa balalaikaa. neljä kieltä, jotka ovat 

nailonia tai eläimen 
suolesta tehtyjä. 

Sovella Valitse hyvät ja 
Jos haluat löytää huonot puolet 

itsellesi jonkin uuden Ukulele on siitä kätevä, 
harrastuksen, ukulele että se on pieni ja 

on mainio keino päästä helppo kuljettaa 
tutustumaan musiikin mukana. Toisaalta Yhdistele 

maailmaan. huuliharppu kulkee vielä Ukulelea on verrattain 
pienemmässä tilassa. helppo oppia soittamaan 

eivätkä soittimet ole 
kovin kalliita. 

Harjoite 16: Aiheen rajaaminen 
Joskus aiheen rajaaminen on vaikeaa, mutta se on kuitenkin kaikessa kirjoittamisessa hyvin 
tärkeää. Jos tekstisi on rönsyilevää ja liian pitkää, voit opetella rajaamaan tekstejä käymällä 
läpi seuraavat vaiheet kirjoitusprosessin edetessä: 

• Kirjoita ensin valitusta aiheesta tekstiä vapaasti. 
• Valitse sitten tekstistä tärkein asia ja kirjoita siitä sivun verran tekstiä. 
• Valitse taas uudesta kirjoituksesta pääasia ja kirjoita siitä sivu. Jatka näin niin pitkään, 

kunnes aihe on riittävän hyvin rajattu. 
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Tietoa vieraiden kielten opiskelusta 
Kun pieni lapsi oppii kielen, hän ei tiedä opiskelevansa. Hän har-
joittelee kieltä tiedostamattaan. Puhutaan itsestään oppimisesta. 
Koulussa vierasta kieltä taas lähestytään eri tavalla ja mitä pidem-
mällä opinnoissaan opiskelija on, sitä kauemmas pienen lapsen 
opettelutyylistä kuljetaan. Tällöin usein tukeudutaan tekstiin, op-
piminen älyllistetään, haetaan ja opetellaan ulkoa erilaisia sääntö-
jä, ja luokitellaan sanoja. 

Kuten muussakin oppimisessa, myös vieraan kielen oppimisessa 
motivaatiolla on merkittävä osuus. Huonot kokemukset vieraan 
kielen käyttämisestä voivat heikentää motivaatiota ratkaisevasti. 
Silti edelleen puhutaan yleisesti toisten omaavan ”kielipäätä”, tois-
ten ei. Toki lahjakkuudellakin on osansa kielen oppimisessa, mutta 
sen merkitys voi olla paljon luultua pienempi. Kielten oppimisen 
haasteiden taustalla voi olla motivaatio- ja harjoittelusyiden lisäksi 
myös erilaisia oppimisvaikeuksia. 

Esimerkiksi lukivaikeus voi näkyä vieraan kielen oppimisessa sano-
jen kirjoitusasun omaksumisen hankaluutena tai vierasperäisten 
kirjainten ja sanojen tavujen sekoittumisena keskenään. Lukivai-
keus voi vaikeuttaa myös tekstin ymmärtämistä. Kuullun ymmär-
täminen taas voi olla haastavaa silloin, kun äänteiden erottelu 
toisistaan tuottaa vaikeuksia tai kun oppija on liian kiinni kielen 
kirjoitusasussa eikä tunnista sanoja puheesta. Myös tarkkaavuu-
den vaikeudet voivat hankaloittaa esimerkiksi pitkien sanalistojen 
tai kielioppisääntöjen ulkoa opettelua, kun nopeaa palautetta ja 
vaihtelevia tapoja oppia ei ole tarjolla. Oppimateriaali rakentuu 
usein sanastoon, kielioppiin ja itse kappaleeseen sekä sen harjoi-
tuksiin. Näiden osien välillä suunnistaminen vaatii ainakin kohtuul-
lista hahmottamiskykyä. Jos tämän lisäksi rivit hyppivät silmissä 
ja sanat menevät sekaisin, on opiskelu hahmottamisvaikeuksista 
kärsiville hyvin työlästä.  

Joillekin oppimisvaikeuksien kanssa kamppaileville vieraan kielen 
opiskelijoille digitaalisista oppimisympäristöistä voi olla merkit-
tävää apua. Niiden avulla varmistetaan riittävä palautteen saami-
nen opiskelusta sekä riittävät toistot. Digitaalisten ympäristöjen 
visuaalisuus ja äänimaailma voivat myös pitää keskittymiskykyä 
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paremmin yllä kuin pelkkä teksti. Vierasta kieltä tulisikin yleisesti 
ottaen voida opiskella vaihtelevilla tavoilla hyödyntäen eri aisteja. 
Erilaisia opiskelustrategioita on tarjolla eri tarpeisiin. 

Kielten opettelemisessa on paljolti kyse oman osaamisalueen ul-
kopuolella toimimisesta ja virheiden tekemisen hyväksymisestä. 
Niinpä opiskelijan olisi hyvä olla realistinen tavoitteissaan ja arme-
lias itselleen. Kielitaito karttuu nopeasti kieltä käyttäessä, ja siten 
pitäisi voida hyväksyä, ettei kaikkea tarvitse osata täydellisesti voi-
dakseen silti käyttää vierasta kieltä. 

Eri kielille altistumisen merkitys oppimisessa nousee esille tyy-
pillisessä esimerkkitapauksessa, jossa opiskelijalla on vaikeuksia 
oppia ruotsin kieltä, mutta englannin opiskelu puolestaan sujuu. 
Tosiasiallisesti englannin kielen oppimisen pitäisi olla suomalai-
sille vaikeampaa kuin ruotsin opiskelun. Englannin äänteet ovat 
kauempana suomenkielestä kuin ruotsi ja sen kirjoittamisasu on 
hyvin epäsäännöllinen. Silti monilla opiskelu sujuu, sillä englannin 
oppimista tapahtuu jatkuvasti ja kaikkialla, myös silloin, kun kieltä 
ei tietoisesti opiskella. 

Omalla asenteella on suuri merkitys oppimisen onnistumiseen. 
Jos opiskelija vakuuttaa itselleen, ettei opi tai että jonkin kielen 
oppiminen on turhaa, ei hän sitä sitten opikaan. Kieliin kannattaa 
tutustua monella tavalla, esimerkiksi pelien, leikkien, musiikin ja 
oikeiden ihmisten kautta. On hyvä siirtää opiskelijoiden huomion 
painopiste hetkittäin ainakin pois kielioppisäännöistä ja sanaston 
pänttäämisestä. Hyvän mielen kautta voidaan herätellä sisäistä 
motivaatiota vieraan kielen opiskeluun. 

Orientoituminen teemaan 

1. Kuulumiskierros 

2. Mahdollisten välitehtävien purku 

3. Virittäytyminen uuteen teemaan 

Ks. harjoite 17 
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Tiedon läpikäyminen sekä harjoitteiden 
työstäminen ryhmässä 

1. Ajatus joidenkin omaamasta kielipäästä on pitkälti myytti. To-
dellisuudessa kielitaito karttuu, kun sitä harjoittelee. 

2. Lukivaikeus tai muu oppimisvaikeus voi hankaloittaa vieraan 
kielen oppimista, mutta toimivalla strategialla hyviin tuloksiin 
voi kuitenkin päästä. 

3. Kielissä virheitä saa ja pitää tehdä. Kieliä on vaikeaa muuten op-
pia. Taitava kielten opiskelija osaakin nauraa virheilleen, sietää 
epävarmuutta, etsiä vaihtoehtoisia tapoja ilmaista itseään, sekä 
osaa kysyä, kun ei ymmärrä. 

4. Uuden sanan tai ilmaisun oppiminen vaatii lukuisia toistoja. Sik-
si myös sinnikkyys on kielten opiskelussa tärkeää. 

Ks. harjoite 18 

Ks. vinkki 5 
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Liitteet 

Harjoite 17: Virittäytyminen vieraiden 
kielten teemaan 

Keskustellaan ryhmässä seuraavien kysymysten pohjalta. Harjoite voidaan toteuttaa pari-, 
pienryhmä-, tai ryhmäkeskusteluna. Se voidaan antaa ryhmäläisille myös välitehtävänä itse-
näisesti pohdittavaksi ennen teemakertaa. 

• Miltä kielten opiskelu sinusta tuntuu? 
• Mikä siinä on mieluisaa? 
• Mikä siinä on epämieluisaa? 
• Miten opit kieliä parhaiten (esim. kuuntelemalla, puhumalla, lukemalla)? 
• Missä yhteyksissä olet usein tekemisissä vieraiden kielten kanssa? 

 Harjoite 18: Sanojen opettelu 
Sanojen ulkoa oppiminen voi tuntua työläältä. Tavallisesti ihminen tarvitseekin noin 50 toistoa 
osatakseen uuden sanan. Oppiminen tapahtuu vaiheittain. Ensin opimme tunnistamaan 
sanan ja opimme sen passiivisesti. Passiivinen osaaminen tarkoittaa sitä, että ymmärrämme 
merkityksen, mutta emme osaa itse vielä käyttää sanaa. Pikkuhiljaa siirrymme uuden sanan 
aktiiviseen omaksumiseen, jolloin alamme myös käyttämään sitä sujuvasti ja oikein. Kun opet-
telee sanoja, kannattaa käydä läpi seuraavat vaiheet: 

• Lue sanat ääneen. 
• Piilota suomenkieliset sanat ja testaa, ymmärrätkö. 
• Alleviivaa vieraat ja vaikeat sanat. 
• Käy edellä mainitut vaiheet läpi uudelleen. 
• Piilota seuraavaksi vieraskieliset sanat ja testaa, osaatko kääntää ne. 
• Alleviivaa vieraat ja vaikeat sanat. 
• Käy edellä mainitut vaiheet läpi uudelleen. 
• Kirjoita nyt vaikeat sanat ylös. Voit kirjoittaa esimerkiksi lauseita, joihin sijoitat vaikeimpia 

ja tärkeimpiä sanoja tai käyttää mielikuvitusta vielä vapaammin: Kirjoita sanoja Post-it-la-
puille ja sijoita niitä paikkoihin, joissa näet ne usein. Voit myös piirtää sanoja. Mutustele 
sanoja mielessä ja kiinnitä opeteltava sana tai ilmaus johonkin mielikuvaan. Voimakkaat 
tunteet vahvistavat muistamista. Mitä useammassa yhteydessä niitä käytät, sitä paremmin 
ne opit. 

Huom! Kannattaa tutustua myös erilaisiin kielten opiskeluohjelmiin, kuten Quizlet-sovelluk-
seen, jossa voi luoda omia sanalistoja itselle tai tutustua jo valmiisiin listoihin. Ilmaisia nettisa-
nakirjoja löytyy puolestaan hakusanalla ”ilmainen sanakirja”. 
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Vinkki 5: Erilaisia keinoja harjoitella kieltä ryhmässä 

Kieliä voidaan harjoitella ryhmässä erilaisten kevyiden harjoitteiden ja leikkien avulla, joista 
seuraavassa on mainittuna joitakin esimerkkejä. 

Muistipeli 
Tehdään opeteltavista sanoista laput suomeksi ja kohdekielellä. Pelataan lapuilla muistipeliä. 

Laulaminen 
Netissä ”lyrics” + kappaleen nimi -haulla löytyy useimpien laulujen sanat. Mukana laulaminen 
on hyvin tehokas keino opetella kieltä. Se vahvistaa ääntämistä, ymmärtämistä ja ilmaisujen 
mieleen painumista. 

Rikkinäinen puhelin 
Rikkinäisessä puhelimessa ollaan ringissä, ja joku aloittaa kuiskaamalla toisen korvaan sanan 
tai lauseen. Ringin viimeinen sanoo ääneen kuulemansa. 

Roolipelit 
Jokainen saa uuden identiteetin lapulla, jossa on kohdekielellä nimi, ikä ja esim. ammatti tai 
harrastus. Leikitään, että ollaan juhlissa, joissa kukin tutustuu johonkin uuteen henkilöön 
kyselemällä tältä kuka hän on ja mitä hän tekee työkseen ja vapaa-ajallaan. 

Huom! Tämä harjoitus vaatii jonkin verran rohkeutta. Ryhmän vetäjältä vaaditaan siis herkkyyttä 
nähdä, toimiiko harjoitus ryhmässä. 

Laput järjestykseen 
Erilaisia lauserakenteita voidaan harjoitella rakentamalla erillisistä sanoja sisältävistä lapuista 
lauseita liittämällä lappuja yhteen. Yhdellä lapulla on yksi sana ja yhdistämällä laput oikein 
saadaan haluttu lause. Yhdessä neuvotellen tämä on samalla hyvä vuorovaikutusharjoitus. 



69 

MATEMATIIKKA 
Nina Vuorio 



70 

    

Tietoa matematiikan opiskelusta 
Lievät matematiikan oppimisen vaikeudet ovat melko yleisiä, 
mutta erityisestä matemaattisesta oppimisvaikeudesta (dyskal-
kuliasta) kärsii noin 3-7 prosenttia väestöstä. Matemaattiset vai-
keudet ilmenevät eri tavoin ja eri asteisina. Joillekin numeroiden 
ymmärtäminen on vaikeaa. Toisille mittayksiköiden, prosenttien ja 
murtolukujen hahmottaminen tuottaa haasteita. Jotkut taas eivät 
ymmärrä sanallisia tehtäviä tai laskukaavojen soveltamista eri yh-
teyksiin. Dyskalkulian omaaville henkilöille peruslaskutoimitukset-
kin tuottavat ongelmia. 

Matemaattiset vaikeudet ovat yhteydessä moniin eri oppimisvai-
keuksiin, kuten lukivaikeuteen, jolloin erityisesti sanalliset teh-
tävät tuottavat haasteita, numerot saattavat kääntyä ylösalaisin 
tai vaihtaa paikkaa, tai osa laskun merkeistä voi kadota tai muut-
tua. Näönvaraisen hahmottamisen hankaluudet taas vaikeutta-
vat matematiikkaan liittyvän visuaalisen tiedon käsittelyä, kuten 
numeroiden ja laskumerkkien hahmottamista. Tarkkaavaisuuden 
ongelmat voivat puolestaan näkyä esimerkiksi laskumerkkien huo-
mioimattomuutena. Myös muistilla on matematiikassa keskeinen 
tehtävä kertolaskuja ja peruslaskutoimituksia ulkoa opeteltaessa 
sekä pidempiä laskutoimituksia käsiteltäessä. Toiminnanohjauk-
sen taidot puolestaan auttavat ongelmanratkaisussa tarvittavaan 
työskentelytavan joustavuuteen, päätösten tekemiseen sekä las-
kujen kirjaamiseen. 

Matematiikka vaatiikin hyvin monenlaisia taitoja, ja siksi sen oppi-
minen on erityisen häiriöherkkää. Uusi oppi pohjautuu aina van-
haan, ja jos perustaidoissa on aukkoja, eteneminen ei onnistu. 
Matematiikan opiskeluun liittyvä ahdistuneisuus onkin yleistä, 
sillä negatiiviset tunteet vaikuttavat voimakkaasti nimenomaan 
matemaattiseen ajatteluun. Tällöin negatiivinen kierre voi alkaa 
helposti. Opiskelija ei enää usko pystyvänsä oppimaan mitään 
laskemiseen liittyvää ja hän torjuu uuden opin joko tietoisesti tai 
tiedostamattaan. Ensimmäinen askel kohti sujuvampaa matema-
tiikan opiskelua on, että muuttaa asennettaan matematiikkaa koh-
taan. Matematiikkaa voi oppia ja erilaisten apuvälineiden avulla 
pääsee pitkälle. Opiskelijalla ja hänen ohjaajallaan tulisi myös olla 
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aina valmiutta palata riittävästi taaksepäin siihen pisteeseen, mi-
hin osaaminen päättyy ja alkaa rakentaa siitä pisteestä osaamista 
systemaattisesti eteenpäin. 

Lopulta on hyvä pitää mielessä, että matematiikkaan voi aina luot-
taa, sillä se ei muutu. Sen kaavat ja säännöt pitävät aina paikkansa. 
Matemaattiset taidot ovat myös kumuloituvia: uusi tieto rakentuu 
aina vanhan päälle. Tämä voi tuoda jo paljon lohtua matematiikan 
opiskeluun. 

Orientoituminen teemaan 

1. Kuulumiskierros 

2. Mahdollisten välitehtävien purku 

3. Virittäytyminen uuteen teemaan

  Ks. harjoite 19 

Tiedon läpikäyminen sekä harjoitteiden
työstäminen ryhmässä 

1.Matematiikan opiskeluun vaikuttavat hyvin monet eri asiat sa-
manaikaisesti: 

• Muisti: Säännöt, peruslaskutoimitukset, kertolaskut 
• Tarkkaavuus: Virheiden välttäminen 
• Toiminnanohjaus: Johdonmukainen toiminta, joustavat työta-

vat, laskun suorittaminen alusta loppuun 
• Kielelliset taidot: Sääntöjen ja tehtävien ymmärtäminen 
• Luontainen kiinnostus matemaattisiin ilmiöihin 
• Kyky avaruudelliseen hahmottamiseen: Geometria 
• Näönvaraiset taidot: Kappaleiden, numeroiden ja laskumerk-

kien hahmottaminen 
• Matteus-efekti: Matematiikan osaamisen erojen kasautuminen 

ajan kuluessa, kun uusi oppi pohjautuu vanhaan 
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• Negatiiviset uskomukset 
• Opettajien aiheuttamat pulmat: Liian nopea eteneminen, opet-

tajan asenteet 
• Ahdistus matematiikkaa kohtaan: Huonot kokemukset, epäon-

nistumisen pelko, liian korkeat vaatimukset 

2. Usein koulussa laskeminen saattaa tapahtua abstraktilla tasol-
la, eikä liity välttämättä suoraan arkipäiväiseen elämään. Jos 
mieli ei ole valmis ajattelemaan abstraktilla tasolla, ymmärtä-
minen ja oppiminen voi olla hankalaa. Erilaiset matemaattiset 
arkeen sidotut ajatusleikit sekä luovuus laskemisen harjoittelus-
sa eri yhteyksissä voivat kuitenkin auttaa mieltä rentoutumaan 
matematiikkaa kohtaan: 

• Kaupassa voidaan arvioida ostosten loppusummaa, mikä ke-
hittää suuruusluokkien arvioimisen taitoja. Voidaan myös arvi-
oida, paljonko esimerkiksi villahousut maksavat 20 prosentin 
alennuksen jälkeen tai paljonko maksaa 1,5 kg omenoita, jolloin 
pääsee harjoittelemaan kertolaskuja. 

• Pyöräretkelle lähtiessä voidaan arvioida matkaan kuluvaa ai-
kaa, jossa tulee huomioineeksi oman keskimääräisen vauhdin 
(km/h) suhteessa matkan pituuteen. 

 Ks. vinkki 6 

3. Matematiikassa on myös tietyt peruslaskutoimitukset, jotka toi-
mivat pohjana erilaisten tehtävien laskemisessa. Nämä perus-
taidot kannattaa harjoitella hyvin.

 Ks. vinkki 7 
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Liitteet 

Harjoite 19: Virittäytyminen matematiikan teemaan 
Keskustellaan ryhmässä seuraavien kysymysten pohjalta. Harjoite voidaan toteuttaa pari-, 
pienryhmä-, tai ryhmäkeskusteluna. Se voidaan antaa ryhmäläisille myös välitehtävänä itse-
näisesti pohdittavaksi ennen teemakertaa. 

• Mitä sinulle tulee ensimmäiseksi mieleen sanasta matematiikka? 
• Millaisia muistoja sinulla on matematiikan opiskelusta? 
• Mikä matematiikan opiskelussa on helppoa tai hankalaa? 
• Lasketko asioita usein päässäsi arjessa (esim. kauppalaskun suuruus, kuukausitulot ja 

-menot, tuotteen alennus)? 
• Mihin tarvitsen elämässäni laskutaitoa? 

Vinkki 6: Luovuus voi auttaa hahmottamaan 
Joillekin matematiikan kytkeminen erilaisiin luoviin toimintoi-
hin voi auttaa oppimisessa ja hahmottamisessa. Kannattaa 
kokeilla esimerkiksi seuraavia: 

• Lue sanalliset tehtävät ääneen ja piirrä ne kuviksi. 
• Tee vaikeat tehtävät vaihe vaiheelta. Kirjoita kaik-

ki vaiheet ja valitse mahdollisuuksien mukaan 
itsellesi helpoin laskujärjestys. 

• Piirrä, rakenna, leikkaa, liimaa, kopioi laskuja. 
Tee laskuista tarinoita. 

• Keksi muistisääntöjä: 56 = 7 x 8 (”viisi, kuusi, 
seitsemän, kahdeksan”). 

• Keksi konkreettisia esimerkkejä (1 litra = maito-
tölkki, 500 grammaa = voipaketti, 150 cm = suhteellisen 
lyhyt ihminen). 

”Tähän asti 

olen kuvitellut, että olen 

vain tyhmä ja matikan 

käsityskykyni ovat rajalliset. 

Tajusin, että yleinen 

opetustyyli ei vain sovi 

minulle matikan 

oppimisessa.” 

Netistä löytyy paljon matematiikka-videoita eri kielillä (esimerkiksi japanilainen kertotaulu 
kuvassa löytyy hakusanoilla ”japanese + multiplication”). 
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Vinkki 7: Hallitse matematiikan perusteet 
Matematiikassa on joitakin perusmenetelmiä, joita voi hyödyntää useita eri laskutoimituksia 
helpottamaan. Nämä perusmenetelmät kannattaakin harjoitella hyvin, jotta myös vaativim-
pien ja erilaisten tehtävien tekeminen sujuu helpommin: 

• Opettele kymmenjärjestelmä ja peruslaskutoimitukset 
(plus-, miinus-, kerto- ja jakolaskut). 

• Hajota ja kokoa lukuja, sillä se helpottaa päässälaskua 
(esimerkiksi 5 = 2+3 tai 5=4+1). 

• Harjoittele kymppiparit hyvin. Mitkä luvut muodostavat luvun 10? Näiden sujuva hallinta 
auttaa päässälaskua ja kertotaulujen opettelua. 
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Tietoa mielentaidoista 
Opiskeluvaikeudet ja niihin liittyvät arjenhallinnan erityispulmat 
kuluttavat paljon voimia. Niiden kanssa kamppailevan on erityi-
sen hyödyllistä ottaa käyttöön kaikki palautumista edistävät kei-
not. Tutkimuksin on osoitettu, että opiskeluvaikeudet nivoutuvat 
usein myös mielenterveyden häiriöihin. Tavallisimpiinkin mielen-
terveyden pulmiin liittyy kielteisiä ajatusmalleja ja välttämis-
käyttäytymistä, jotka puolestaan vaikeuttavat paitsi opiskelua, 
osatyökykyisenäkin jaksamista. Myös ahdistuskomponentti liittyy 
useimpiin häiriöihin ja on vakava uhka työkyvylle. Olisikin onne-
kasta, jos nuoret löytäisivät keinoja, joilla vaikuttaa juuri ko. han-
kaluuksiin. 

Yhden session aikana mahdollisuudet vaikuttaa edellä mainittuihin 
vaikeuksiin ovat rajalliset. Sen aikana voidaan kuitenkin välittää 
viesti siitä, että kuka tahansa voi vahvistaa oman mielensä palau-
tuvuutta, resilienssiään. Resilienssi on se varanto, joka auttaa sel-
viämään elämään erottamattomina kuuluvista vastoinkäymisistä. 
Haasteellisessa tilanteessa on helpottavaa tietää, että harjoitettu-
na mieli pystyy rakentamaan uutta levollisempaa suhdetta, positii-
vista adaptaatiota suhteessa kaikkiin häiriötä tuottaviin tekijöihin. 

Tähän oppaaseen koostetut mielentaitojen harjoitteet ja tietosisäl-
löt perustuvat ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen tulevaisuussuun-
tautuneeseen lähestymistapaan sekä kognitiivisen terapian kol-
mannen aallon menetelmiin. Näitä ovat tietoisuustaidot (MBCT), 
myötätuntosuuntainen- (CPT) ja hyväksymis- ja omistautumiste-
rapia (ACT) sekä metakognitiivinen terapia (MCT). Lisäksi on so-
vellettu erilaisia luovuuteen aktivoivia ja ryhmäprosessia tukevia 
toiminnallisia menetelmiä sekä mielikuvatyöskentelyä. Ne mah-
dollistavat iloa ja mielihyvää tuottavien kokemusten syntymisen, 
mikä on erityisen tärkeää nuorille, joilla on runsaasti ankeita kou-
lukokemuksia. 

Pähkinänkuoressa tällä aivojen ”fysioterapialla” pyritään siihen, 
ettei ihminen jäisi mantelitumakkeen varaan ärsykkeiden ja hai-
tallisten tulkintamallien ohjaamaksi, vaan oppisi keinoja ottaa 
etäisyyttä asioihin käyttäen tilanteiden prosessoinnissaan myös 
kestävämpään kehitykseen ja jaksamiseen johtavia otsalohko-
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funktioitaan. Tunnistetaan ajatusten, tunteiden, kehollisten reak-
tioiden ja toiminnan välinen yhteys ja opetellaan sitten löytämään 
varauloskäynti negatiivisesta noidankehästä. Esimerkkinä tästä 
voidaan käyttää ahdistusta. Se on pelkoreaktio, joka voi laueta 
myös ilman vaaraa kuin palovaroitin, joka pamahtaa päälle vaa-
rattomasta leipien paahtamisesta. Se viriää usein ahdistavista 
ajatuksista tai tilanteeseen liittyvästä tulkinnasta, ja aiheuttaa fy-
siologisen yliviritystilan, joka puolestaan ruokkii huolestumista ja 
pitää yllä negatiivista kehää. Ajatukset, tunteet, keholliset reaktiot 
ja oma toiminta vaikuttavat kaikki toisiinsa. Muutos jollain alueel-
la vaikuttaa myös toisiin alueisiin. Mitä useampaan komponenttiin 
vaikutetaan, sen todennäköisemmäksi elämää helpottava muutos 
saadaan aikaiseksi. 

Miten lopulta auttaa ihmistä huomaamaan, että mieli tuottaa vä-
lillä ”roskapostia”? Ajatusvääristymiään voi oppia tunnistamaan. 
Etäisyydenotto, eli niin sanottu tarkkailijapositio vahvistuu esi-
merkiksi tietoisuustaitoja harjoittelemalla. Kauhistelun ja kau-
huskenaarioihin uppoamisen sijaan energiaa tulisikin käyttää 
monitorointiin. Kognitiivisessa työskentelyotteessa harjoitellaan 
kyseenalaistamista. Hyväksymis-omistautumisorientaation mu-
kaisesti ajatusten alkuperää ja funktioita tutkitaan ja hyväksy-
tään se, että ajatuksia tulee ja menee. Terapiasuunnat ovat lähes-
tymässä toisiaan ja se näkyy esimerkiksi siinä, että näkökulman 
vaihdoksen kapasiteettia vapauttavaan merkitykseen kiinnite-
tään niissä kaikissa huomiota. Jo Epiktetos aikoinaan korosti, että 
”Eivät asiat sinällään ihmistä muserra, vaan se tapa, jolla hän nii-
hin suhtautuu.” 

Tunnesäätely on myös tärkeä osa mielenhallinnan taitoja ja lä-
heisesti yhteydessä tietoisuustaitoihin sekä tarkkailijapositioon. 
Tunnesäätelyn lähtökohtana on oppia tunnistamaan omia tuntei-
taan ja sanoittamaan niitä. Tähän tavoitteeseen voidaan päästä 
pureutumalla siihen, miksi tunteet ovat adekvaatteja ja adaptiivi-
sia. Ihminen pyrkii luonnostaan poispäin siitä, mitä ei halua tuntea. 
Hän välttää sen tuottamaa kipua, mikä puolestaan voi samalla vie-
dä poispäin itselle tärkeistä asioista. Asioiden arvoa, tärkeyttä ja 
merkitystä on kuitenkin mahdoton tunnistaa ilman tunteita. Ilman 
tunteita ei ole myöskään mahdollista tehdä järkeviä päätöksiä. 
Tunteita vastaan taistelu siis vain pahentaa vointia. Se on taistelua 
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perusbiologiaa vastaan. Siksi niiden hyväksyminen arvostelemat-
ta ja tuomitsematta olisikin tärkeää. Tunteiden hyväksyntää voi 
helpottaa myös se, että näkee ne palautteen roolissa. Niiden avulla 
voi saada lisäinformaatiota siitä, mitä ne minusta ja tilanteestani 
kertovat. Ne siis kannattaa kohdata ja sallia, eli lopettaa taistelu, 
sekä päästää niistä tarvittaessa irti. 

Omien arvojen mukainen elämä antaa ”suojarokotteen” elämän 
koitoksia vastaan. Arvot on kuitenkin käsitteenä monelle hankala, 
ja voi olla tarpeen keksiä muita helpommin lähestyttäviä käsittei-
tä, kuten millaisista asioista hyvä elämä koostuu, millaiset asiat 
tuovat mielekkyyttä ja arvoa elämään, millaisten asioiden eteen 
on valmis ponnistelemaan, mikä tuo mielihyvää ja iloa elämään ja 
tekee elämästä elämisen arvoisen. 

Varsinkin stressissä ja paniikissa keholliset oireet korostuvat. 
Onneksi myös kehon reaktioihin voi oppia vaikuttamaan. Havain-
nointi, hyväksyminen, itsensä rauhoittaminen sekä erityisesti 
hengitys- ja rentoutusharjoitukset ovat siinä oivallisia keinoja. Esi-
merkiksi sovellettu rentoutus luo hyvän tavan vaikuttaa keholli-
siin reaktioihin. Sovellettu rentoutus on systemaattisesti etenevä 
kokonaisuus, jossa jokainen vaihe yliopitaan ennen siirtymistä 
seuraavaan. Se alkaa 20 minuutin progressiivisesta harjoitukses-
ta. Kun se on opittu, siirrytään seitsemän minuuttia kestävään 
lyhytrentoutukseen ja sen jälkeen parin minuutin pituiseen vihje-
rentoutukseen. Menetelmä toimii erittäin hyvin keskittymiskyvyn, 
paniikkikohtausten, ahdistuneisuuden, univaikeuksien ja kivun 
lievitykseen. Jos ohjataan käyttämään netistä löydettäviä harjoi-
tuksia, liittyivätpä ne sitten rentoutustekniikkaan tai tietoisuustai-
toihin, kannattaa painottaa, että valitaan yksi itselleen sopiva ja 
kuunnella sitä pari-kolme viikkoa. Vasta siten voi saada selville ko. 
harjoituksen vaikutukset. 

Tärkeää olisi saada herätetyksi sellaista toimintaa, joka tukee 
omaa hyvinvointia. Tässä on avuksi omien toimintapyrkimysten 
havainnointi ja vaihtoehtoisten toimintatapojen harjoittelu. Altis-
taminen on vastalääke välttämiskäyttäytymiselle, joka voi alet-
tuaan eskaloitua tuhoisilla ja elämää rankasti rajoittavilla tavoil-
la. Välttämiskäyttäytyminen toimii herkistymisprosessina, jonka 
kautta pelokkuus kasvaa. Ahdistuneisuuden vähentämiseksi onkin 
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opittava purkamaan pelkoihin liittyvää välttämiskäyttäytymistä ja 
olemaan vahvistamatta omalla käyttäytymisellään ahdistuneisuu-
den noidankehää. Opetellaan sen sijaan toimimaan sitä kohti, mitä 
itse pitää tärkeänä myös hankalien ajatusten ja tunteiden kanssa 
ja niistä huolimatta. Muisti ja keskittyminen luvussa esiteltyä Po-
modoro -tekniikkaa voi soveltaa myös asioiden aloittamisen vai-
keuteen. Se on myös hyvä keino optimoida aivojen työskentelyte-
hoa. Sikäli kun tämä vaatii paljon pitkäjänteistä työskentelyä, on 
rajatumpien resurssien vallitessa hyvä yhdessä pohtia, mikä olisi 
pienin mahdollinen havaittavissa oleva muutos, jonka voisi niiden 
puitteissa saavuttaa. 

Lopuksi, myönteistä muutosta edistää eniten, jos vaikutetaan 
kaikkiin neljään komponenttiin: ajatuksiin, tunteisiin, fyysisiin 
reaktioihin ja toimintaan. Myötätunnon kehittäminen vaikut-
taa niihin kaikkiin. Resilienssiä voi vahvistaa kehittämällä taitoja 
neljällä alueella: myötätuntoinen tarkkaavuus, myötätuntoiset 
ajatusmallit, lämpimät ja ystävälliset tunteet sekä avuliaat ja huo-
maavaiset teot8. 

Orientoituminen teemaan 

1. Kuulumiskierros 

2. Mahdollisten välitehtävien purku 

3. Virittäytyminen uuteen teemaan 

Ks. harjoite 20 

Ks. harjoite 21 

Ks. harjoite 22 

8) Luvussa käytettyjä lähteitä: Grandell, R. (2015). Itsemyötätunto. Tammi, Helsinki; https://www.mielen-
terveystalo.fi; https://www.youtube.com/watch?v=l7q4l-5e55E; https://oivamieli.fi/dashboard.php; 
Laakso, J. (2016-1018). Kognitiivisen lyhytterapian luennot, www.integrum.fi ja integrum@netti.fi; Laakso 
J. Mielen taito. (2009) Vapauta ajatuksia – kehitä tunteita. Kirjapaja, Helsinki; Tirch, D., Schoendorf, B. & 
Silberstein, L. (2014) The ACT Practitioner’s Guide to the Science of Compassion. New Harbinger Publica-
tions, Inc., Oakland, CA. 

mailto:integrum@netti.fi
www.integrum.fi
https://oivamieli.fi/dashboard.php
https://www.youtube.com/watch?v=l7q4l-5e55E
https://terveystalo.fi
https://www.mielen
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Tiedon läpikäyminen sekä harjoitteiden
työstäminen ryhmässä 

1. Ajatukset, tunteet, keholliset reaktiot ja toiminta liittyvät 
kaikki toisiinsa. Muutos jollain alueella vaikuttaa myös toisiin 
alueisiin. Esimerkiksi ahdistus on pelkoreaktio, joka voi laueta 
myös ilman vaaraa kuin palovaroitin, joka pamahtaa päälle vaa-
rattomasta leipien paahtamisesta. Se viriää usein ahdistavista 
ajatuksista tai tilanteeseen liittyvästä vääristyneestä tulkinnas-
ta, ja aiheuttaa fysiologisen yliviritystilan, joka puolestaan ruok-
kii huolestumista ja pitää yllä negatiivista kehää (ks. aiheeseen 
liittyviä harjoituksia teoksesta Vapaaksi ahdistuksesta9). 

2. Näistä ajatusten, tunteiden, kehollisten reaktioiden ja toimin-
nan noidankehistä ulospääsyä on hyvä harjoitella esimerkiksi 
rentoutumisen avulla. Rentoutuminen on lisääntyneen keskit-
tymisen ja korkean energiatason tila, joka saavutetaan tyhjentä-
mällä mieli ns. ”hälystä”. Sen avulla voidaan parantaa mielialaa, 
nostaa kipukynnystä ja helpottaa mielihyvän tuntemista. 

Ks. vinkki 8 

Ks. harjoite 23 

Ks. harjoite 24 

3. Ajatusvääristymiään voi oppia myös tunnistamaan. Etäisyyden-
otto, eli niin sanottu tarkkailijapositio vahvistuu esimerkiksi 
tietoisuustaitoja harjoittelemalla. Kauhistelun ja kauhuskenaa-
rioihin uppoamisen sijaan energiaa tulisikin käyttää ajatusten 
tarkkailemiseen etäämmältä. 

Ks. vinkki 9 

4. Tunnesäätely on läheisesti yhteydessä tietoisuustaitoihin. Sen 
lähtökohtana on oppia tunnistamaan omia tunteitaan ja sa-
noittamaan niitä. Tunteiden hyväksyminen arvostelematta ja 
tuomitsematta on tärkeää, jotta voidaan saavuttaa itselle mie-
lekästä ja arvojen mukaista toimintaa arjessa. Tunteiden hyväk-

9) Bourne E.J. (2013). Vapaaksi ahdistuksesta. Työkirja peloista ja paniikista kärsiville. Lyhytterapiainstituutti. 
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syntää voi helpottaa näkemällä ne palautteen roolissa: Mitä ne 
minusta ja tilanteestani kertovat? Ne siis kannattaa kohdata ja 
sallia sekä opetella päästämään niistä tarvittaessa irti. 

Ks. vinkki 10 

5. Mielenhallinnan harjoittamisessa on tärkeää keskittyä myös 
omien arvojen mukaiseen elämään. Ihminen pyrkii poispäin 
siitä, mitä ei halua tuntea ts. välttää kipua, mikä puolestaan voi 
samalla olla poispäin itselle tärkeistä asioista. 

Ks. harjoite 25 

Ks. harjoite 26 

6. Stressiä voi pyrkiä lievittämään rentoutuksen ohella myös esimer-
kiksi elämäntapoihin, tunne-elämään, kognitiivisiin taitoihin ja elä-
mänfilosofiseen ajatteluun liittyvin keinoin. Näistä ovat esimerkkejä: 

• Säännöllinen liikunta 
• Huumori 
• Hyväksyminen 
• Myötätuntoinen mieli 

Ks. harjoite 27 

7. Myötätunnon kehittäminen vaikuttaa sekä ajatuksiin, tun-
teisiin, kehollisiin reaktioihin että toimintaan. Resilienssiä voi 
vahvistaa kehittämällä taitoja neljällä alueella: myötätuntoinen 
tarkkaavuus, myötätuntoiset ajatusmallit, lämpimät ja ystävälli-
set tunteet sekä avuliaat ja huomaavaiset teot. 

Ks. vinkki 11 

8. Lopuksi mielentaidot-osio on hyvä päättää vielä loppurentoutukseen. 

Ks. harjoite 28 

Huom. Mikäli haluat hyödyntää jatkotyöskentelytehtävää osana tätä teemakertaa, monille mie-
luinen tehtävä on sellainen, jossa nuori tuo seuraavalle kerralle omaan ”henkireikätilaan” liit-
tyvän symbolin tai kuvan. Mieltä hoitavien ympäristöjen merkityksestä on saatavilla paljon hy-
vää taustamateriaalia esim. ympäristöpsykologien Liisa Horelli ja Kalevi Korpela kirjoituksista. 
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Liitteet 

Harjoite 20: Virittäytyminen mielenhallinnan teemaan 
Keskustellaan ryhmässä seuraavien kysymysten pohjalta. Harjoite voidaan toteuttaa pari-, 
pienryhmä- tai ryhmäkeskusteluna. Se voidaan antaa ryhmäläisille myös välitehtävänä itsenäi-
sesti pohdittavaksi ennen teemakertaa. 

• Millaisista asioista hyvä elämä sinun mielestäsi koostuu? 
• Millaiset asiat toimivat voimavaroinasi arjessa? 
• Millaisten asioiden eteen olet valmis ponnistelemaan? 
• Millaiset asiat vaivaavat mieltäsi usein arjessasi? 
• Mikä olisi itsellesi mieluinen lopputulema tästä mielentaidot -teemakerrasta? 

Harjoite 21: Päivän kulkua kuvaava janaharjoite 
Ryhmätilanteeseen laskeutumista ja siinä läsnäoloa helpottaa, jos ryhmäläiset voivat tapaa-
miskerran alussa kertoa lyhyesti omasta päivästään. Tämä voidaan toteuttaa toiminnallisen 
janaharjoitteen avulla. 

• Asettaudutaan kuvitteellisella janalla kohtaan, joka kuvaa omaa sen hetkistä kokemusta 
kuluneesta päivästä, kun janan toinen ääripää on ”hyvä päivä”, ja toinen ”huono päivä”. 
Huom! Tehtävää helpottamaan voidaan antaa esimerkit janan ääripäistä ja keskikohdasta 
tyyliin: ”tämän kurjemmin ei ihmisen päivä voisi mennä”, ”päivä on sisältänyt huonoja ja hyviä 
hetkiä”, ”päivä on ollut paras viikkokausiin”. 

• Jos johonkin kohtaan janaa tulee ruuhkaa, sitä venytetään. 
• Janalla seistessä kukin kertoo lyhyesti, miksi valitsi juuri kyseisen kohdan. Ensin puretaan 

janan ääripäiden ajatukset ja edetään niistä kohti keskipistettä. 

Harjoite 22: Testaa mielesi palautuvuuskyky 
Resilienssikyselyn avulla voidaan arvioida omia voimavaroja arjessa sekä havaita tärkeitä 
kehittämiskohteita, joihin panostamalla voidaan parantaa omaa mielen palautuvuutta. 

• Täytetään oheinen resilienssikysely. 
• Lasketaan yhteen kyselyn pisteet ohjeen mukaisesti. Huomaa, että kyselyssä on pisteitä 

tärkeämpää valaista sitä, mistä resilienssissä on kyse, ja mitä hyötyä siitä on. 
• Keskustellaan kyselyn herättämistä ajatuksista joko ryhmässä tai kaksin nuoren kanssa: 

a.  Mihin alueisiin ollaan tyytyväisiä? Kukin valitsee kaksi kohtaa, joista toinen on sellainen, 
jonka on elämän saatossa oppinut, vaikkei olisikaan vielä siinä pitkälle edistynyt. Miten 
ko. asiaa on opeteltu? 

b.  Minkä kohdan vahvistamisesta arvellaan olevan itselle erityistä hyötyä tai iloa nykyisessä 
elämäntilanteessa? Miten sitä voisi alkaa harjaannuttamaan tällä viikolla? Mikä olisi 
pienin havaittavissa oleva muutos toivottuun suuntaan? 

c. Mitä hyötyä siitä olisi, jos resilienssiä saataisiin vahvistettua? 
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The Resilience Scale (RS) 

Ole hyvä ja ympyröi kunkin väittämän yhteydessä se 
vaihtoehto, joka parhaiten ilmaisee, missä määrin olet 

väittämän kanssa samaa tai eri mieltä. 

Eri Samaa 
mieltä mieltä 

1. Kun olen suunnitellut jotain, myös toteutan suunnitelmani. 1  2  3  4 5 6 7 

2. Yleensä kyllä selviydyn asioista tavalla tai toisella. 1  2  3  4 5 6 7 

3. Luotan itseeni enemmän kuin kehenkään muuhun. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Minulle on tärkeää olla kiinnostunut erilaisista asioista. 1  2  3  4 5 6 7 

5. Voin olla yksin, jos on pakko. 1  2  3 4 5 6 7 

6. Olen ylpeä siitä, että olen saanut jotain aikaan elämässäni. 1  2  3  4 5 6 7 

7. En tavallisesti hermostu tai järkyty vastoinkäymisistä tai yllätyksistä. 1  2  3  4 5 6 7 

8. Olen sinut itseni kanssa. 1  2  3 4 5 6 7 

9. Mielestäni pystyn käsittelemään monta asiaa yhtä aikaa. 1  2  3 4 5 6 7 

10. Olen määrätietoinen. 1  2  3 4 5 6 7 

11. Mietin harvoin, mitä järkeä tässä kaikessa on. 1  2  3 4 5 6 7 

12. Elän elämääni päivä kerrallaan. 1  2  3 4 5 6 7 

13. Kestän vaikeat ajat, koska olen kokenut niitä aikaisemminkin. 1  2  3  4 5 6 7 

14. Minulla on itsekuria. 1  2  3  4 5 6 7 

15. Pidän yllä kiinnostusta asioihin. 1  2  3  4 5 6 7 

16. Minun on yleensä helppo keksiä naurun aihetta. 1  2  3  4 5 6 7 

17. Selviydyn vaikeista ajoista, koska uskon itseeni. 1  2  3  4 5 6 7 

18. Hätätilanteissa minä olen yleensä se, johon ihmiset voivat luottaa. 1  2  3  4 5 6 7 

19. Yleensä pystyn tarkastelemaan tilanteita monelta kannalta. 1  2  3  4 5 6 7 

20. Joskus pakotan itseni tekemään jotain riippumatta siitä, 1  2  3  4 5 6 7 
haluanko vai en. 

21. Elämälläni on jokin tarkoitus. 1  2  3  4 5 6 7 

22. En jää hautomaan asioita, joille en mahda mitään. 1  2  3 4 5 6 7 

23. Jos joudun kiperään tilanteeseen, keksin yleensä 1 2 3 4 5 6 7 
jonkin ulospääsytien. 

24. Minulla on riittävästi energiaa siihen, mitä minun pitää tehdä. 1  2  3 4 5 6 7 

25. Ei haittaa, vaikka jotkut eivät pidäkään minusta. 1  2  3  4 5 6 7 
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Pisteytys 
Laske yhteen merkittyjen vastanumeroiden summa. Pienin mahdollinen arvo on 25 ja suurin 
175. Kysely mittaa psyykkisen kimmoisuuden viittä ulottuvuutta: tarkoituksellisuus, pitkäjäntei-
syys, itsenäisyys, tyyneys ja aitous. Jokaista ulottuvuutta kartoitetaan viidellä kysymyksellä. 

Pistemäärä 25-100 
Resilienssin taso on matala. Monet henkilöt, joiden resilienssipistemäärä on välillä 25-100, 
ovat raportoineet tuntuvaa masentuneisuutta. Tarkoituksen löytäminen elämässä on joskus 
ongelmallista ja energisyys vähäistä. Omiin kykyihin luottaminen on vaikeaa ja näet usein 
lasin puolityhjänä. Voit tuntea, ettei kukaan maailmassa ymmärrä, miltä sinusta tuntuu ja sen 
vuoksi tunnet itsesi eristäytyneeksi ja yksinäiseksi. Voit vahvistaa psyykkistä kimmoisuutta ja 
sen myötä saat elämääsi merkittäviä ja positiivisia muutoksia. 

Pistemäärä 101-115 
Monet henkilöt, joiden resilienssipistemäärä on välillä 101-115, ovat raportoineet kohtalaista 
masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta sekä he voivat kuvata itseään pessimisteiksi. Elämältä 
voi puuttua tarkoitus. Voit tuntea itsesi yleisesti tyytymättömäksi ja sinulla voi olla tarvetta 
tehdä muutoksia elämässäsi. Elämässäsi voi tapahtua paljon, mutta voit kokea, että sinulla on 
vain vähäisiä mahdollisuuksia vaikuttaa niihin. 

Pistemäärä 116-130 
Henkilö, joiden resilienssipistemäärä on välillä 116-130, tuovat esille lievää masentuneisuutta 
ja ahdistuneisuutta. Sinulla voi olla ajankohtaisesti ongelmia elämässäsi ja yrität ratkaista 
niitä. Monilla ihmisillä on vaikeutta luovuttaa kontrolloimasta asioita, joiden kontrolloiminen 
ei käytännössä ole edes mahdollista. Elämä ei välttämättä tunnu kovin tyydyttävältä, mutta 
voi nähdä valoa tunnelin päässä. 

Pistemäärä 131-145 
Resilienssipistemääräsi on kohtalainen. Henkilöt, joiden resilienssipistemäärä on välillä 131-
144, raportoivat olevansa yleisesti tyytyväisiä, vaikka elämässä on asioita, jotka voisivat olla 
paremmin. Voit tuntea itsesi väsyneeksi ja kuormittuneeksi päivän jälkeen. Näet elämässä 
hyviä asioita, mutta sinulla voi olla taipumusta juuttua asioihin, jotka eivät onnistu. 

Pistemäärä 146-160 
Henkilöt, joiden resilienssipistemäärä on välillä 146-160, kokevat elämän yleisesti mielek-
kääksi ja ovat vain harvoin masentuneita. Elämässäsi voi olla asioita, joihin et ole tyytyväinen, 
kuten työ, parisuhde tai terveys. Suurimman osan ajasta tunnet itsesi energiseksi. Olet sopeu-
tunut siihen, että asiat menevät joskus hyvin ja toisinaan huonosti. Resilienssikyselyn avulla 
voit tunnistaa ne resilienssin osa-alueet, jotka mahdollisesti tarvitsevat vahvistusta. 

Pistemäärä 161-175 
Henkilöt, joiden resilienssipistemäärä on välillä 161-175, raportoivat harvoin masentuneisuut-
ta ja ahdistuneisuutta. Elämäsi tuntuu merkitykselliseltä. Nautit omasta ja muiden seurasta. 
Työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa elämässäsi. Kuten muillakin ihmisillä, sinullakin on 
ajoittain elämässäsi kuormitusta, mutta et juutu kuormittavaan asiaan ja pystyt jatkamaan 
elämääsi eteenpäin. Elämässäsi on ollut myrskyjä, mutta olet luottavainen ja koet selviäväsi 
myös tulevista vastoinkäymisistä. Osaat tarkastella asioita monesta näkökulmasta. 

Lähde: Juhani Laakso kääntänyt Wangnild, G. (2014) True resilience. New Jersey: Cape House. 
www.resiliencescale.com pohjalta. 

www.resiliencescale.com
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Vinkki 8: Mistä rentoutumisessa on kyse? 
Rentoutuminen 
• Lisääntyneen keskittymisen ja korkean energiatason tila, joka saavutetaan 

tyhjentämällä mieli hälystä. 
• Voi sinällään parantaa mielialaa. 
• Nostaa kipukynnystä ja helpottaa mielihyvän tuntemista. 

Rentoutuessa 
• Tietoisuus on voimakas ja itsehallinta kasvaa. 

Rentoutuneena 
• Ihminen osaa nauttia asioista enemmän. 
• Eri aistien havainnot syvenevät. 
• Aivot toimivat paremmin. 
• Keskittyminen paranee. 
• Tietoisuus ympäristöstä kasvaa. 
• Työskentelemme paremmin kuin kiihtyneenä. 
• Suoritustaso nousee. 
• Hengitys hidastuu ja verenpaine laskee. 

Jännittäminen 
• Voi tulla tavaksi, joka opittuna ja vahvistettuna kuviona aivoissa estää energian käyttöä. 

Päivittäinen syvärentoutuksen harjoittelu yleistyy ajan mittaan muuhunkin elämään 
• Yleistynyt ahdistuneisuus vähenee.  Myös paniikkikohtausten esiintymistiheys ja 

vakavuus vähenevät. 
• Estää stressin kasautumista ja katkaisee stressikierteen. 
• Energisyys ja aikaansaavuus lisääntyvät. 
• Keskittymiskyky ja muisti paranevat. 
• Rentoutumisen oppiminen nopeuttaa unen aikaista palautumista. 
• Ehkäisee ja / tai lieventää psykosomaattisia häiriöitä, kuten korkeaa verenpainetta, 

päänsärkyä, migreeniä, astmaa ja ruuansulatuskanavan haavaumia. 
• Itseluottamus kasvaa ja itsesyytökset vähenevät.  Stressi ja liiallinen itsekriittisyys tai 

riittämättömyyden tunteet kulkevat monilla ihmisillä käsi kädessä. 
• Tunteisiin saa paremman yhteyden. 

Yleisimpiä syvärentoutusmenetelmiä 
• Palleahengitys 
• Progressiivinen lihasrentoutus 
• Levollisen näkymän kuvitteleminen, esim. oma henkireikätila 
• Ohjattu mielikuvaharjoittelu 
• Mietiskely 
• Aistiärsykkeiden minimointi 
• Jooga 
• Rauhoittava musiikki 

Lähde: Kataja, J. (2004) Rentoutuminen ja voimavarat. Edita, Helsinki; Lindh, R. (1998) Mielikuvaoppiminen 
WSOY, Helsinki. 
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Harjoite 23: Pohdi rentoutumista 
Rentoutumiseen liittyen on hyvä pohtia omakohtaisesti joko itsenäisesti tai ryhmässä 
seuraavia asioita: 

Mitä iloa minulle olisi rentoutustekniikan oppimisesta? 

Mikä on se hyöty, jota minä rentoutumisella tavoittelen? 

Harjoite 24: Lyhythengitysharjoitus / 
tietoisuustaito - ajatukset ja tunteet 

• Sulje silmäsi kevyesti ja istu rennon ryhdikkäästi. 
• Pysähdy hetkeksi ja hengitä muutama kerta hitaasti sisään ja ulos. Keskity hengittämään 

sisään ja ulos niin hitaasti kuin mahdollista aina siihen asti, kunnes keuhkot tuntuvat täysin 
tyhjiltä. Yritä käyttää hengitykseen palleahengitystä. 

• Pane merkille, mille hengitys tuntuu keuhkoissa ja rintakehässä, kun hengität ulos. Huomaa 
liikkeet myös siinä, miten vatsasi liikkuu hengityksen tahdissa… 

• Pane merkille, mitä ajatuksia vaeltaa mieleesi. Pane merkille, mitä tunteita voit havaita 
kehossasi… 

• Tarkkaile hetki näitä ajatuksia ja tunteita ilman niiden arvostelemista ja ilman yritystä 
muuttaa niitä mitenkään, välttää niitä tai tarttua niihin. Havainnoi vaan niitä, se riittää… 

• Pane merkille, miltä tuntuu tarkkailla noita ajatuksia ja tunteita hyväksyvällä, sallivalla 
tavalla. 

• Tuo sitten tarkkaavaisuus takaisin omaan hengitykseesi…huomaa joka kerta, kun hengität 
sisään ja ulos… 

• Voit avata silmäsi ja palata tähän hetkeen. 

Lähde: Pietikäinen A: Joustava mieli. Helsinki: Duodecim 2009, s.148. 
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minuutissa johonkin kauas 

ja palataan takaisin. Auttaa 

ja onnistuu ihan vaikka 

tunnilla, kun kolmessa 

tärkeää.” 

Vinkki 9: Ajatuksiin vaikuttaminen 
Ajatuksiin voi pyrkiä vaikuttamaan tarkkailemalla niitä esi-
merkiksi seuraavien harjoitteiden ja esimerkkien avulla: 

• Ajatuspäiväkirjan täyttäminen: Ajatuspäiväkirjaan 
kootaan ajatukset ja tunteet, oma käyttäytyminen, 
sekä mahdolliset johtopäätökset. Tilanneanalyysin 
tekeminen auttaa vahvistamaan tarkkailijapositio-
ta, jottei ajauduttaisi ajatusvääristymien vietäväksi. 

• Lehdet virrassa -harjoitus10: Auttaa huomaamaan, 
kuinka ajatukset tulevat ja menevät. 

• Kutsumaton vieras (unwelcomed party guest)11  – sekä 
Matkustajat bussissa (passengers on a bus)12 esimerkit: 
Vahvistaa subjekti-roolia, toimijuutta mielen sisäisessä 
elämässä sekä itseohjautuvuutta. 

10) https://oivamieli.fi/lehdet_virrassa.php 
11) https://www.youtube.com/watch?v=VYht-guymF4 
12) Suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=v9zchBIA6-s 

Englanniksi: https://www.youtube.com/watch?v=Z29ptSuoWRc 

”Sain ohjeen, 

jossa vaelletaan kolmessa 

ahdistukseen ja keskittymiseen 

minuutissa vielä kerkeä 

missaamaan mitään 

Vinkki 10: Tunnetaitojen kehittäminen 
Tunteita voi pyrkiä tunnistamaan ja sanoittamaan esimerkiksi seuraavien harjoitteiden ja 
esimerkkien avulla: 

• Köydenveto13 : Auttaa hyväksymään oman tilanteen tai tunteet ja luopumaan kamppailusta 
sellaista asiaa kohtaan, mitä ei voi muuttaa. 

• Lyhyt istumameditaatio14 : Rentouttaa lyhyiden taukohetkien aikana. 
• Myös Kutsumaton vieras ja Matkustajat bussissa -harjoitteet sopivat osaksi tunnetaitojen 

harjoittelua (ks. vinkki 9). 
• Tunnepäiväkirja: Tunnepäiväkirjaan kootaan tunteet, niiden laukaiseva tekijä, voimakkuus, 

missä osassa kehoa tunne tuntui sekä miten tunteeseen suhtauduttiin. Se auttaa tunnistamaan 
omia tunteita. 

Tunne Suru Ilo ... 

Laukaiseva tekijä Ystävän menetys Opiskelupaikan saaminen 

Voimakkuus (1-10) 8 9 

Kehon osa Rinta Vatsa 

Suhtautuminen Torjuminen Ylpeys 

13) https://oivamieli.fi/koydenveto.php 
14) https://fi.wikipedia.org/wiki/Otavan_Opisto 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Otavan_Opisto
https://oivamieli.fi/koydenveto.php
https://www.youtube.com/watch?v=Z29ptSuoWRc
https://www.youtube.com/watch?v=v9zchBIA6-s
https://www.youtube.com/watch?v=VYht-guymF4
https://oivamieli.fi/lehdet_virrassa.php
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Harjoite 25: Psykologisen joustavuuden malli 
Nelikentän avulla voi tutkia omannäköistä arvokasta elämää. Pohdintaa voi tehdä joko yksin, 
pareittain tai ryhmässä. Lopuksi on aina hyvä keskustella kunkin omista havainnoista. 

Lähde: K.Polk, 2011 /Arto Pietikäinen, 2016, www. joustavamieli.com 

Harjoite 26: Tulevaisuussimulointi 
Opiskelu on elämänvaihe, joka vaatii sinulta huomattavia ponnisteluja. Eläydy hetkeksi 
tilanteeseen, jossa lähetät itsellesi viestin vaiheessa, jolloin olet saanut opiskelusi suoritettua, 
olkoon se sitten kolmen, viiden tai seitsemän vuoden päästä. Kirjoita viestiisi tämän hetkiselle 
itsellesi terveiset tulevaisuudesta. 

Miksi ajattelet nyt opintojen päätyttyä, että kannatti aiemmin ponnistella opiskelun eteen? 

Mitä tämä vanhempi itsesi haluaisi sanoa tälle vielä ponnisteluvaiheessa olevalle itsellesi? 

https://joustavamieli.com
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Harjoite 27: 24 myönteistä stressinhallintakeinoa 
Kehoon ja elämäntapoihin liittyvät keinot: 

1. Palleahengitys 
2. Rentoutustekniikka 
3. Säännöllinen liikunta 
4. Luppoaika (mielenterveyspäivät) 
5. Lyhyet tauot (5-10 minuutin rentoutumisia päivän mittaan) 
6. Ajanhallinta 
7. Nukkumistottumukset 
8. Ruokavalio 

Tunne-elämään liittyvät keinot: 
9. Sosiaalinen tuki ja turvallisuus 
10. Itsehoiva 
11. Hyvä kommunikointi 
12. Jämäkkyys 
13. Virkistystoiminta (leikkiaika) 
14. Tunteista puhuminen 
15. Huumorintaju, kyky nähdä asioita eri näkökulmista 

Kognitiiviset keinot: 
16. Rakentava ajattelu - Kyky kumota kielteistä ajattelua, tunnistaa ajatusvääristymiä 
17. Distraktio – Kyky kääntää huomio pois kielteisistä ajatuksista 
18. Tehtäväsuuntautunut (eikä reaktiivinen suhtautuminen ongelmiin) 
19. Hyväksyminen (hyväksyy asiat, joita ei voi muuttaa ja keskittyy siihen, mitä voi muuttaa) 
20. Kyky sietää moniselitteisyyttä, vaihtaa näkökulmaa 
21. Tarkkailijapositio - Kyky ottaa etäisyyttä ajatuksiin ja tunteisiin 

Elämänfilosofiset / henkiset keinot: 
22. Myötätuntoinen mieli 
23. Omien arvojen mukainen elämä 
24. Positiivinen elämänfilosofia 

Lähde: Bourne, E.J. (2013). Vapaaksi ahdistuksesta. Työkirja peloista ja paniikista kärsiville. Lyhytterapi-
ainstituutti. 

Pohditaan pareittain omaa stressinhallintaa seuraavien kysymysten avulla: 
Mitä ed. mainituista stressinhallinnan keinosta on jo opittu? Mitkä niistä sujuvat hyvin? 

Minkä keinon vahvistamisesta voisi nyt olla erityistä hyötyä? 
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Vinkki 11: Myötätunnon kehittäminen 
Kun kohdalle osuu tilanne, joka tuntuu itsestä ikävältä, kannattaa aktivoida myötätuntoista 
ajattelumallia, jonka avulla voidaan lisätä joustavuutta vastaanottaa erilaisia ympäristön är-
sykkeitä. Myötätuntoisen ajattelumallin aktivoinnissa auttavat seuraavat reflektiokysymykset: 

• Miten lämmin ja hyväntahtoinen ihminen näkisi minut tässä tilanteessa? 
• Jos olisin ystävällinen itselleni, miten vastaisin näihin ajatuksiin? 
• Mitkä olisivat minulle parempia tunteita, joita haluaisin elämääni, ja jotka edistäisivät ter-

veyttäni ja tulevaisuuttani?  

Harjoite 28: Lyhytrentoutus 
Kun halutaan toteuttaa nopea rentoutusharjoitus, voidaan seurata oheisia ohjeita ääneen luettuna: 

• Ota rennon ryhdikäs asento ja sulje silmät kevyesti tai katso nenän viertä alas. 
• Käy ajatuksissasi läpi koko kehosi kohta kohdalta lihaksia rentouttaen. Anna rentouden 

tunteen valua päälaelta aina varpaisiin saakka uloshengityksen avustamana. 
• Otsa rentoutuu, kulmakarvat, silmäluomet, kaikki silmän alueen pienetkin lihakset rentou-

tuu vähä vähältä yhä paremmin… Suu, kieli rentoutuu ja huulet voivat olla hieman toisis-
taan erillään. Kaikki kasvojen lihakset aina leukaan asti rentoutuvat. Voi olla, että huomaat, 
miten kasvolihasten vähitellen rentoutuessa myös hengitys tasaantuu ja miten vähitellen 
tasoittuva hengitys on omiaan rauhoittamaan myös mielen. 

• Anna niskan, kaulan ja hartioiden rentoutua. Pää voi asettua kuin itsestään vielä mukavam-
paan asentoon. Hartiat laskeutuvat rentoutuessaan alaspäin. 

• Hartioiden vähitellen rentoutuessa lämmin painon tunne laskeutuu käsivarsia alas, aina 
sormenpäihin asti. Voi olla, että sormenpäät tuntuvat lämpimämmiltä. Ja voi olla, että maa 
tuntuu vetävän ikään kuin voimallisemmin puoleensa vähitellen rentoutuvia käsiä. 

• Hartioilta lämmin painon tunne leviää myös yläselkään, keskiselkään ja selän alaosaan. 
Selkä nojautuu vielä mukavammin selkänojaan. 

• Miellyttävän raukea lämmön tunne leviää myös rintakehälle, vatsaan ja lantion alueelle. 
• Hengität tasaista rauhallista palleahengitystä, voit ehkä huomata pienen liikkeen vatsan 

noustessa sisäänhengityksen aikana ja laskiessa uloshengityksen myötä. Voit halutessasi 
laskea kolmeen sisään ja neljään ulos. Hengitä sisään nenän kautta ja ulos suun kautta. 
Jokaisen uloshengityksen myötä miellyttävä rentouden tunne leviää kehoosi. 

• Voit mielessäsi nähdä, miltä rentoutuva ihminen näyttää, miten rauhallisesti hän hengittää 
ja miten miellyttävältä hänen olonsa siinä tilassa vaikuttaa. Ja jokaisen uloshengityksen 
myötä myös sinun oma olosi voi tulla yhtä rauhalliseksi, miellyttäväksi ja rentoutuneeksi. 

• Uloshengityksen myötä rentoutumisen tunne leviää myös jalkoihin, reisiin, sääriin, polviin, 
pohkeisiin, nilkkoihin, jalkateriin, aina varpaisiin saakka. Voi olla, että huomaat miten 
varpaat tuntuvat lämpimiltä ja miten maa ikään kuin voimallisemmin vetää myös jalkoja 
puoleensa. 

• Jos huomaat vielä kehossa jännittyneitä kohtia, anna niillekin lupa hellittää, levätä. Lupa 
olla vaan. Voit jatkaa rentoutumista hetken tällä tavalla. 

• Hengitä sitten syvään sisään ja uloshengityksen myötä voit avata silmäsi. 
• Heiluttele sormia. Jatka sormien liikettä ranteiden pyörittelynä, kiskottele käsivarsia, pyö-

rittele hartioita taaksepäin ja paina kantapäitäkin alas niin saat jalkoihinkin tuntumaa. 

Lähde: Leena Boltar lähteenä Tuomisto, M.(toim.) (2005). Sovelletun rentoutuksen käsikirja. Tampereen 
yliopistopaino. SKT:n julkaisusarja: hoitomenetelmien julkaisuja nro 1.3. 
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Tietoa vuorovaikutuksesta 
Sosiaalisilla suhteilla ja niiden tarjoamalla tuella on yhteys psyyk-
kiseen ja fyysiseen terveyteen sekä kuolleisuuteen. Sosiaalisesti 
toimeliaat ihmiset voivat keskimäärin paremmin kuin vähemmän 
aktiiviset. Ihminen onkin pohjimmiltaan laumaeläin, joka virkistyy 
lajitovereidensa seurassa. Siksi mahdollisuus itselle mielekkää-
seen vuorovaikutukseen ja luottamus siihen, että tukea on saata-
villa sitä tarvittaessa, on meille tärkeää. Paitsi tuen saaminen it-
sessään, myös mahdollisuus antaa apuaan muille, voi olla meille 
merkityksellistä. Aina toisen läsnäolevan henkilön ei tarvitse olla 
edes läheinen, kunhan hän jakaa kanssamme kokemuksia ja aja-
tuksia. Tällaisesta vertaistuesta voi saada paljon voimia arkeen 
esimerkiksi ymmärretyksi tulemisen kokemusten kautta. Ohjatuis-
sa vertaisryhmissä olisikin hyvä tarjota nuorille mahdollisuuksia 
auttaa toisiaan. Tällä kohderyhmällä on usein taustalla kurjia ko-
kemuksia kouluun, oppimisvaikeuksiin, arjenhallintaan ja niiden 
kautta sosiaaliseen toimintaan liittyen. 

Interpersoonallisen terapian (IPT) viitekehyksestä, joka on kehitet-
ty masennuksen hoitoon, löytyy paljon hyödyllistä taustateoriaa 
nykyhetken sosiaalisen verkoston aktiiviseen työstämiseen. Tär-
keissä sosiaalisissa suhteissa ikävät tapahtumat johtavat mielialan 
laskuun, mikä puolestaan huonontaa sosiaalista toimintakykyä ja 
altistaa edelleen huonoille tapahtumille. IPT:ssä keskitytään ny-
kyelämän ihmissuhdepulmiin ja autetaan ihmistä arvioimaan elä-
mäntilannettaan sosiaalisten rooliensa kautta. 

Sosiaalisissa suhteissa on hyvä muistaa, ettei määrä korvaa laatua. 
Voi olla, että yksikin ihminen, jonka kanssa voi jakaa asioita, riittää 
lisäämään tyytyväisyyttämme arjessa. Paras tapa vahvistaa itse-
tuntoaan onkin puhua pulmallisista asioista luotettavan ihmisen 
kanssa. Jos hankaluuksiaan jää hautomaan yksin, päätyy varsin 
helposti aamuyön synkeinä tunteina erilaisiin itsesyytöksiin - oli 
asia lähes mikä tahansa. Jatkuessaan pidempään, on tällä taipu-
mus rapauttaa itsetuntoamme entisestään. 

Vuorovaikutusta voi ja kannattaa harjoitella. Kokemuksen ja sen 
myötä kasvavan luottamuksen karttuessa vuorovaikutustilantei-
siin liittyvä jännitys usein lievittyy, tilanteet ”arkipäiväistyvät”, 
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eivätkä enää tunnu niin vaikeilta. Tarjolla on myös paljon jännitys-
tä helpottavia rentoutustekniikoita. Niiden avulla voi esimerkiksi 
suunnata energiaa haluttuun kohteeseen jännitykseen keskitty-
misen sijaan, mikä helpottaa oloa välittömästi (ks. esim. Perhosia 
vatsassa15). 

Orientoituminen teemaan 

1. Kuulumiskierros 

2. Mahdollisten välitehtävien purku 

3. Virittäytyminen uuteen teemaan 

Ks. harjoite 29 

Tiedon läpikäyminen sekä harjoitteiden 
työstäminen ryhmässä 

1. Ihminen on pohjimmiltaan ”laumaeläin”. Mahdollisuus itselle 
mielekkääseen vuorovaikutukseen ja luottamus siihen, että tu-
kea on saatavilla sitä tarvittaessa, on tärkeää. Paras tapa vahvis-
taa itsetuntoaan onkin puhua pulmallisista asioista luotettavan 
ihmisen kanssa. 

2. Kannattaa muistaa, että sosiaalisissa suhteissa määrä ei kor-
vaa laatua. Yksikin ihminen, jonka kanssa voi jakaa asioita, riit-
tää lisäämään tyytyväisyyttämme arjessa. 

15) Furman B. 2014. Perhosia vatsassa. Apua pelkoihin, paniikkiin ja ahdistuksiin. Lyhytterapiainstituutti Oy. 
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3. Vuorovaikutustilanteisiin liittyvä jännittäminen on yleistä. Ko-
kemuksen ja sen myötä kasvavan luottamuksen karttuessa ti-
lanteisiin liittyvä jännitys usein lievittyy. Tilanteet ”arkipäiväis-
tyvät”, eivätkä enää tunnu niin vaativilta. 

4. Tarjolla on myös paljon jännitystä helpottavia rentoutusteknii-
koita, joiden avulla voi suunnata energiaa haluttuun kohteeseen 
jännitykseen keskittymisen sijaan. Huomion suuntaaminen itse 
valittuun kohteeseen lieventää välittömästi tilanteiden aiheut-
tamaa jännitystä. 

Ks. harjoite 30 

5. Vuorovaikutusta voi helpottaa myös assertiivisuustaitoja har-
joittelemalla, jotka tähtäävät vuorovaikutuksen jämäkkyyteen 
ottaen kuitenkin samalla huomioon vuorovaikutustilanteen 
muut osapuolet. 

Ks. harjoite 31 

6. Voimme aktiivisesti omalla toiminnallamme vaikuttaa sosiaa-
lisiin kontakteihin. Omat käytännölliset teot ihmissuhteissa 
vaikuttavat paljon omaan hyvinvointiimme. 

7. Oman sosiaalisen verkoston tutkiminen ja hahmottaminen esi-
merkiksi sosiaalisen verkostokartan avulla voi helpottaa huo-
mattavasti vuorovaikutustilanteita. Kun oppii hahmottamaan 
omia verkostoja, voi nähdä selvemmin, millaista vuorovaikutus 
oman verkoston kanssa on, ja miten vuorovaikutusta eri henki-
löiden kanssa haluaisi jatkossa mahdollisesti kehittää. 

Ks. harjoite 32 
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Liitteet 

Harjoite 29: Virittäytyminen vuorovaikutuksen 
teemaan 

Keskustellaan ryhmässä seuraavien kysymysten pohjalta. Harjoite voidaan toteuttaa pari-, 
pienryhmä- tai ryhmäkeskusteluna. Se voidaan antaa ryhmäläisille myös välitehtävänä itsenäi-
sesti pohdittavaksi ennen teemakertaa. 

• Millaista on mielestäsi hyvä vuorovaikutus? 
• Millaiset asiat tuottavat vuorovaikutuksessa sinulle eniten hankaluuksia? 
• Millaiset asiat sujuvat sinulta vuorovaikutustilanteissa hyvin? 

Harjoite 30: 10 sekunnin jännityksenpoisto-ohjelma 
Vuorovaikutustilanteissa nousevaa jännitystä voi pyrkiä poistamaan seuraavalla pika-harjoit-
teella, joka tulisi opetella niin hyvin, että sen voi nopeasti ja vaivattomasti palauttaa mieleen 
erilaisissa tilanteissa, jotka saattavat viritä yllättäen. 

• Puristetaan toisen käden peukaloa ja etusormea lujasti yhteen. Painetaan kynnellä niin, 
että nipistys tuntuu. 

• Pidetään leuka paikallaan ja suunnataan katse katossa olevaan pisteeseen niin, että silmät 
pyörähtävät mahdollisimman ylös. Jännitys tuntuu silmän seudulla. Tämä on sama liike, 
jonka silmät tekevät nukahtamisen hetkellä. Jatketaan edelleen sormien puristamista. 
Suljetaan silmät, mutta pidetään katse edelleen ylös kohdistettuna. Asetutaan mielessä 
tilanteen yläpuolelle, nähdään se ikään kuin ylhäältä katsottuna ja humoristisessa valossa – 
ihmetellään sitä kaukaa. 

• Pidätetään hengitystä kahden tai useamman sekunnin ajan ja katsotaan edelleen ylöspäin 
suljetuin silmin. Suhteutetaan kesto tilanteen harmittavuuden määrään sekä siihen, kuinka 
jännittynyt tai harmistunut olo on. Mielikuvissa voi tehdä juuri mitä haluaa. Tunteet voi 
tunnistaa ja antaa niiden muuttua itseä kuunnellen. Sallitaan raadollisemmatkin tunteet ja 
nähdään ne palautteen roolissa. 

• Hengitellään hitaasti, uloshengitystä painottaen. Annetaan jännityksen poistua sormista, 
silmistä ja koko kehosta. Kuunnellaan hetki uloshengityksen suhinaa ja nähdään mielessä, 
miten jännitys virtaa vedenlailla ulos kehosta. Annetaan tietoisuuteen tulla kuva jostakin, 
mikä elämässä on hyvää ja tärkeää. 

• Lopuksi sanotaan itselle esim.: ”Kun avaan silmäni, olen rentoutunut, virkistynyt, valpas ja 
riittävän onnellinen.” Ennen kuin silmät avataan, lasketaan hitaasti kolmeen ”1, 2, 3”. 

Menetelmä toimii useimmilla ihmisillä hyvänä jännityksenhallinnan keinona kahden viikon 
päivittäisen harjoittelun jälkeen. Tämä siis edellyttää harjoittelua, muttei kuitenkaan makuulle 
menoa, joten sitä voidaan toteuttaa erilaisissa olosuhteissa (ei autolla ajettaessa). Sekundääri-
hyötynä harjoitteessa on itseä jännittävien asioiden tunnistamisen oppiminen nopeasti. 
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Harjoite 31: Jämäkkyys vuorovaikutuksessa, 
eli assertiivisuustaidot 

Jos mielessä on jokin tavoite, jonka haluaa tuoda vuorovaikutuksessa esiin, tarvitaan jämäk-
kää viestintää, jonka avulla voi pitää omia puoliaan tavoitteensa suhteen samalla kuitenkaan 
muita ”murjomatta”. Helposti vastaanotettavaa viestintätapaa voi harjoitella esimerkiksi Ben 
Furmanin nettisivuilta löytyvän kritiikkisimulaattori -harjoitusohjelman avulla16. 

• Tehkää joko itsenäisesti tai ryhmässä kritiikkisimulaatioharjoitus. 
• Keskustelkaa yhdessä ajatuksistanne simulaatiosta ja sen tuloksista. 

16) http://www.benfurman.com/selfhelper/hands_fin/start.php 

Harjoite 32: Sosiaalisen verkoston tutkiminen 
Työstetään henkilökohtainen sosiaalisen verkoston kartta, 
johon merkitään omaa verkostoa sekä sen vuorovaiku-
tussuhteiden laatua. Omaa verkostoa hahmottamalla 
voidaan havaita paremmin omassa verkostossa ja 
vuorovaikutuksessa piileviä kehittämiskohteita. 
Tehtävän painopiste on hyvä olla ryhmäläisten 
toisilleen tarjoamissa vinkeissä siitä, kuinka kullekin 
ryhmäläiselle haastavia vuorovaikutustilanteita 
voitaisiin ratkoa. 

Huom! Ohjeistusta antaessaan ohjaajan on hyvä piirtää 
ryhmäläisille malliesimerkki kartasta. Jos mahdollista, 
piirtämisosuus kannattaa antaa etukäteen kotona tehtäväksi. 
Olisi hyvä varata riittävästi aikaa siihen, että keskustellaan 
niistä muutoksista, joita osallistujat haluavat verkostoonsa 
tehdä. On tarkoituksenmukaista, että osallistujat saavat 
mahdollisuuden keskustella myös siitä, mikä estää 
heitä tekemästä haluamiaan siirtoja. Erityisen tärkeää 
on kuulla muiden ryhmäläisten kokemuksia siitä, 
miten he ovat itse saaneet edistettyä vastaavanlaisia 
tilanteita. Tehtävän purussa on myös hyvä muistaa, 
että kullakin on oikeus ja velvollisuus säädellä itse sitä, 
mistä asioista on halukas muille kertomaan. 

• Aloitetaan piirtämällä/kirjoittamalla 
oma itse paperin keskelle. 

• Merkitään paperille omaa verkostoa itsensä ympärille. Merkitään naiset ympyröillä, miehet 
kolmioilla, asiat neliöillä. Kirjoitetaan merkin sisään henkilön tai asian nimi. Mitä keskemmälle 
henkilöt tai asiat paperilla merkitään, sitä keskeisempiä he ovat, sekä mitä suurempina ne mer-
kitään, sitä merkittävämmäksi heidät koetaan. Myös jo kuolleet ihmiset, esikuvat, kotieläimet, 
aatteet, unelmat, harrastukset tai rakennukset voivat olla niin tärkeitä, että nekin kannattaa 
merkitä (vainajat voi piirtää pisteviivalla ja esikuvat ja eläimet itse valitulla merkillä). 

”Nyt mä oon 

tajunnut sen, et se 

asia ei muutu millään 

muul taval, ku et mä 

pyydän apuu ja lakkaan 

pelkäämästä sitä avun 

pyytämistä.” 

”Nyt mä oon 

tajunnut sen, et se 

asia ei muutu millään 

muul taval, ku et mä 

pyydän apuu ja lakkaan 

pelkäämästä sitä avun 

pyytämistä.” 

http://www.benfurman.com/selfhelper/hands_fin/start.php
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• Yhdistetään henkilöt ja asiat itseä kuvaavaan merkkiin 
niin, että käytetty viiva kuvaa suhteen laatua: suoraviiva 
= hyvin toimiva suhde, hakaviiva = ärtymystä, aaltoviiva = 
kilpailua tai kateutta. Keksitään lisää merkintöjä itse esim. 
torjuntaan tai ihailuun. Laitetaan viivoja kuvaamaan myös 
tärkeiden ihmisten keskinäisiä suhteita. 

• Kun kartta on valmis, pohditaan itsenäisesti, parin kanssa 
tai ryhmässä seuraavia kysymyksiä: 

Mihin suhteisiin olet tyytyväinen, mihin tyytymätön? 

Mitkä suhteet ovat muuttumassa? 

Mitkä suhteet vaikuttavat eniten mielialaasi? 
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Mitä haluaisit lisää elämääsi? Onko siinä joitakin mielialaasi heikentäviä ihmisiä, joita olisi hyvä 
siirtää sivummalle? 

Jos saisit tehdä kolme muutosta, kutsua jotain lähemmäksi, siirtää kauemmaksi tai lisätä 
elämääsi, niin mitä ne olisivat? Miten voisit esimerkiksi ottaa yhteyttä elämässäsi liian etäälle 
ajautuneeseen henkilöön? 

Tee vielä käytännön suunnitelma siitä, miten voisit edistää edellä mainitsemiasi pyrkimyksiä 
esimerkiksi tulevan viikon aikana? Muista, että pienten askelten politiikka on tässäkin valttia! 

• Piirrä muutokset lopuksi karttaan. 

Lähde: Kopakkala, A. (2004) Masennus. Edita, Helsinki. 
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Ryhmän päättäminen 
Ryhmän lopussa luodaan kokonaiskatsaus prosessiin, annetaan 
palautteet ja suunnataan katse tulevaisuuteen. Ryhmätoiminnan 
lopetuksessa on tärkeää pyrkiä muodostamaan kokonaiskuvaa 
siitä, mitä kaikkea ryhmän aikana on mahdollisesti opittu, miten 
opiskelutaitojen kanssa on edistytty, sekä millaisessa tilanteessa 
ollaan ryhmän päättyessä. Tämänkaltaisen tilanneanalyysin myö-
tä voidaan kartoittaa sitä, millaisia tuen tarpeita ryhmäläisille jää 
ryhmän päättyessä, jotta heitä voidaan myös ohjata eteenpäin 
tuen tarpeiden mukaisesti. Tällöin päättyvä ryhmätoiminta voi-
daan nivoa osaksi nuorten tulevia opiskelu- ja tukipolkuja. 

Luonnollisesti ryhmätoiminnan päätösvaiheen tilanneanalyysia 
käsiteltäessä tullaan käsitelleeksi ryhmätoimintaa samalla myös 
palautteen muodossa. Ryhmäläisten pohtiessa, mitä on opittu, 
missä edistytty ja mitä on vielä jäänyt saavuttamatta, he välittä-
vät ohjaajalle tärkeää informaatiota siitä, miten ryhmätoiminta on 
kokonaisuudessaan onnistunut. On tärkeää, että osallistujilla on 
mahdollisuus antaa myös korjaavaa palautetta niin, ettei ryhmän 
päättyessä jää mitään ns. hampaankoloon. Kriittisen palautteen 
antaminen edellyttää usein erityistä rohkaisua. Sitä voidaan auttaa 
esim. oheisella lauseentäydennys -tehtävällä. On myös hyvä huo-
mioida, että ihmisillä on tendenssi antaa kiittävää palautetta juu-
ri ryhmän loputtua. Niinpä jos halutaan realistisempi palaute, sitä 
kannattaa kysyä jonkin ajan kuluttua ryhmän päättymisen jälkeen. 

Ryhmäläisille on arvokasta saada positiivista palautetta myös 
omasta panoksestaan ryhmässä, eli siitä, miten on tullut nähdyk-
si. Mitä positiivista muut ovat nähneet siinä, että juuri hän on ollut 
tässä yhteisessä ryhmässä. Palaute voi olla hyvinkin pieni yksityis-
kohta. Sen vastaanotettavuutta lisää, että se on konkreettinen ja 
totta. Tällä on erityismerkitys ryhmässä, jossa monella on taustaa 
kiusatuksi tulemisesta ja hankaluuksista opintoihinsa liittyvissä 
ryhmissä. Olisikin hyvä, jos kaikki osallistujat voisivat antaa pienen 
kirjallisen palautteen toisilleen (ks. esim. Porukka, jengi, tiimi -ryh-
mädynamiikka ja siihen vaikuttaminen). 

Käytännön työkaluna päätöskerran pohdintoihin on hyvä hyödyn-
tää myös ryhmän alussa asetettuja henkilökohtaisia tavoitteita. 
Kunkin nykytilannetta sekä tulevaisuudenkuvia voidaan tarkas-
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tella niiden valossa. Ryhmäläisten on hyvä pohtia näitä sekä itse-
näisesti että ryhmänä keskustellen. Tämän pohdinnan pohjalta 
voidaan tehdä henkilökohtaisia uusien keinojen juurruttamissuun-
nitelmia. Mitä konkreettisempia sen parempi18. 

   Tilannekartoitus ryhmän päättyessä 
Palautetaan mieleen ryhmän alussa asetetut henkilökohtaiset tavoitteet ryhmätoiminnalle 
Pohditaan itsenäisesti sekä keskustellaan ryhmässä seuraavista asioista: 

• Miten omien henkilökohtaisten tavoitteiden työstämisessä on edistytty ryhmän aikana? 
• Mitä on opittu itsestä opiskelijana ja arjenhallitsijana? 
• Mitkä asiat ovat edesauttaneet tavoitteiden saavuttamista ryhmän aikana? 
• Jäikö ryhmän aikana saavuttamatta joitakin toivottuja tavoitteita? 
• Mitkä asiat ovat hankaloittaneet tai estäneet tavoitteiden saavuttamista? 
• Millaista tukea tarvittaisiin opiskeluun jatkossa? 
• Mistä tukea voi hakea ja saada? 

   Lauseentäydennys-tehtävä ryhmän päättyessä 
Palautetta ryhmästä voidaan kerätä esimerkiksi seuraavan lauseentäydennys-tehtävän avulla. 

Minulle tärkeintä oli 

Jään kaipaamaan 

Odotin, muttei tullutkaan 

Erityisesti jäi jurppimaan 

Tämän jälkeen minun ei tarvitse 

Ryhmälle haluan sanoa 

Tästä lähtien tulen 

Lähde: Leena Boltar 

18) Luvussa käytettyjä lähteitä: Nikulin E. 2001. Ryhmänohjaajan opas työkykyä ylläpitävään toimintaan. 
Miten onnistun ryhmän kanssa. Kuntoutussäätiö. 
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Kuntoutussäätiö 
www.kuntoutussaatio.fi 
www.oppimisvaikeus.fi 

Helsingin seudun erilaiset oppijat HERO ry 
www.lukihero.fi 

Nyyti ry 
www.nyyti.fi 

Leikkiväki ry 
www.leikkivaki.net 

www.leikkivaki.net
www.nyyti.fi
www.lukihero.fi
www.oppimisvaikeus.fi
www.kuntoutussaatio.fi
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