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1. Johdanto
Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ovat lisänneet kotien ja koulujen kasvatuksen ongelmia. Yksi
osoitus tästä on se, että koulut ovat jo usean vuoden ajan raportoineet kasvavista nuorten käyttäytymisen häiriöistä. Koulussa esiintyneet käytöshäiriöt on kytketty myös opettajien työssäjaksamiseen ja oppilaiden kouluviihtyvyyteen. Nuorten epäsosiaalisen käytöksen kanssa ollaan pitkään oltu
neuvottomia ja kasvatuksen tueksi on kaivattu uusia keinoja. Viime vuosina yhtenä koulutyötä tukevana työmuotona on Satakunnassa kokeiltu kognitiivis-behavioristiseen teoriaan perustuvaa Aggression Replacement Training -ryhmäinterventiota (myöhemmin ART). Menetelmän avulla voidaan opettaa epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen kehittämällä osallistujan aggressionhallintataitoja ja moraalista päättelykykyä sekä parantamalla heidän sosiaalisia taitojaan. Tässä tutkielmassa kartoitetaan käsityksiä menetelmän tuloksellisuuteen
vaikuttavista tekijöistä ja pohditaan intervention tuloksellisuuden tukemista.
Suomi on saavuttanut mainetta koululaisten lukemisen, matematiikan ja luonnontieteiden taitoja
mittaavilla Pisa-tutkimussijoituksilla. Niiden kanssa toisenlaisesta menestyksestä kertovat kuitenkin
tilastotiedot, joiden mukaan Suomen koululaiset viihtyvä entistä huonommin koulussa. Tilastojen
mukaan vain joka kymmenes 15-vuotias tyttö tai poika kertoo viihtyvänsä koulussa hyvin. Kansainvälisessä vertailussa Suomen edelle menee yli 30 maan nuoret. Esimerkiksi Norjassa vastaava
koulussa viihtymisprosentti on noin 30 ja Englannissa 25. Kouluviihtymistä mittaavan kysymyksen
vastaukset vaihtelivat tutkimukseen osallistuneiden maiden välillä 6 %:sta 48 %:iin. (Opetus- ja
kulttuuriministeriö 2010; HBSC-report 2008, 43.)
Kouluviihtyminen kertoo siitä, miten koulu on onnistunut huomioimaan nuoren tunne-elämän näkökulmat. Koulussa viihtymättömyys lisää riskiä muun muassa päihteiden käyttämiselle sekä epäsosiaaliselle käyttäytymiselle yleisesti. Sen nähdään olevan myös yhteydessä sosiaalisen syrjäytymisen lisääntymiselle ja elämänlaadun yleiseen vähenemiseen. (HBSC-report 2008, 41.) Koulun
arjen negatiivisina ilmiöinä ovat syrjäytyminen, koulukiusaaminen ja koulussa viihtymättömyys.
Puutteet oppilaiden sosiaalisissa taidoissa näkyvät levottomuutena oppitunneilla ja välitunneilla.
Suomessa käydäänkin vilkasta keskustelua siitä, käytetäänkö erityisopetukseen siirtoa tapana ratkaista työrauhaongelmia luokassa (vrt. Huhtanen 2011, 16–19.) Tilastokeskuksen luokittelun (2010)
mukaan erityisopetuksen taustalta löytyy matematiikan ja kielen oppimisen vaikeuksia sekä luku- ja
kirjoitushäiriöitä, mutta myös tunne-elämän häiriöitä ja sosiaalista sopeutumattomuutta. (Tilastokeskus 2011; Huhtanen 2011, 18–19.)

2

Koulujen arki on sanottu muuttuneen viime vuosina yhä levottomammaksi ja vaativammaksi. Erityisesti näin on katsottu tapahtuneen yläkouluikäisten parissa. Vuonna 2006 Stakesin (nykyinen
THL) toimesta toteutettiin oppimisympäristöjen terveys- ja hyvinvointivertailu, jossa kartoitettiin
muun muassa erilaisia ongelma- ja häiriötilanteita kouluissa. Tutkimuksen mukaan lähes kaikissa
(91 %) yläkouluista oli esiintynyt oppituntien häirintää. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että
häirintää tapahtuu jokaisessa 20 oppilaan luokassa. (Rimpelä ym. 2007, 134–135.)
Häirinnästä johtuen opettajien pitää panostaa koulutyössä entistä enemmän aikaa oppilaiden kasvatukseen ja järjestyksenpitoon. Tämä kuormittaa luonnollisesti sekä opettajia että oppilaita. Käytöshäiriöiden taustalla on usein myös psyykkisistä syistä johtuvaa oireilua, jota on arvioitu olevan
jopa neljäsosalla lapsista (Almqvist ym. 1997,7 ref. Tainio 2001, 204). Vaikka pääosa oireilusta on
ohimenevää, esiintyy kuitenkin 15 %:llä nuorista keskivaikea tai vakava, hoitoa vaativa mielenterveyden ongelma (Laukkanen ym., 1999, 3949 ref. Tainio 2001, 204.) Opettajat ovatkin viestittäneet
jo pitkään, että koulutyöhön ja koulun arjen hallintaan tarvittaisiin tukea ja uusia työmenetelmiä.
Yhtenä koulujen arjen hallintaa tukevana työmuotona on Satakunnassa kokeiltu ART-ryhmäinterventiota, jonka avulla voidaan opettaa epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille valmiuksia ympäristön huomioivaan vuorovaikutukseen (Suomen ART ry. 2011). Suomen ART-yhdistys edistää ja
ylläpitää ART-menetelmään ja -tutkimukseen liittyvää osaamista Suomessa. Yhdistyksellä on Suomessa yksinoikeus järjestää ART-koulutusta. (Suomen ART ry. 2011.) Satakunnassa ARTohjaajien koulutusta toteuttaa Satakunnan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian yksikkö osana Remontti-hankkeen Rajapinta-pilottia ja Länsi-Suomen Kaste-ohjelmaa.
Remontti-hankkeen tarkoituksena on lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen
Länsi-Suomessa vuosina 2008–2012 (Remontti II, 2011). Rajapinta-pilotin tavoitteena on taas nuorten mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä mielenterveystyö kouluissa. ART-intervention
ohjaajakoulutusten järjestäminen koko Satakunnan alueella on yksi tähän pilottiin kuuluva toimintamuoto. Koulujen ART-ohjaajina toimii muun muassa koulukuraattoreita, opettajia ja koulupsykologeja. Lisäksi ART-ryhmiä toteutetaan myös lastensuojeluyksiköissä sekä nuorisopsykiatrian osastohoidossa. Toukokuussa 2011 oli toteutettuja tai alkavia ART-ryhmiä Satakunnassa yhteensä 21.
Satakunnan ART-ryhmien toteutukset jakautuivat yhdeksän kunnan alueelle.

Tutkimuksen tavoite
ART-interventioon liittyen on tehty Suomessa varsin vähän opinnäytetöitä. Tästä syystä sekä Suomen ART-yhdistys että Rajapinta-pilotin projektipäällikkö Porissa ovat toivoneet, että aiheeseen
liittyviä opinnäytetöitä tehtäisiin enemmän. Erityisesti heitä kiinnostavat intervention vaikuttavuu3

teen liittyvä tutkimus. Tutkimukseni lähtökohtana on oletus, että tuloksekas interventio onnistuu
vaikututtamaan epäsosiaalisen käytöksen tuomiin ongelmiin kouluissa. Tällöin myös intervention
tuloksellisuuden tukemisella on yhteys intervention vaikuttavuuteen.
Aiheen rajausta ohjasi kiinnostukseni pohtia ART-intervention toteutusta ja tuloksellisuuden tukemista kokonaisvaltaisen sosiaalityön näkökulmasta. Koska kandidaatintutkielman tekoon varatun
ajanjakson vuoksi aihetta ei ollut mahdollista lähestyä hyödyntämällä ennen–jälkeentutkimusasetelmaa, päätin kartoittaa intervention tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä informanttien kokemusten kautta. Tutkimus on rajattu tutkimuksen aineiston osalta Satakunnassa Rajapintapilotin aikana toteutettuihin ART-ryhmiin. Informantteina toimivat ART-ryhmien ohjaajat sekä
kahden ART-ryhmän osallistujat.
Tässä Tampereen yliopistolle laadittavassa kandidaatintutkielmassa selvitän, millaisia intervention
tuloksiin vaikuttavia tekijöitä Satakunnassa toteutettujen aggression hallintaan liittyvien ryhmäinterventioiden osalta voidaan tunnistaa. Jaan intervention tuloksiin vaikuttavat tekijät muutosprosessia tukeviksi ja sitä haittaaviksi tekijöiksi. Ryhmäintervention tuloksiin vaikuttavien tekijöiden
kautta tavoitteenani on pohtia yksilöllisen muutosprosessin tukemisen tarvetta. Intervention tuloksellisuuden tukemiseen on tärkeää kiinnittää huomiota paitsi intervention tarkoituksen ja tavoitteen
kannalta, niin myös nuorten itsensä vuoksi. Tuloksekas interventio auttaa nuoria huomioimaan ympäristönsä paremmin ja tukee heitä mahdollisimman sujuvan arjen saavuttamisessa.
Tutkimuksen aineiston muodostaa ART-ryhmäohjaajien kokemukset sekä ART-ryhmiin osallistuvien palautteet toteutetuista interventiosta. Paikannan aineistossa esiin nousseet tekijät kokonaisvaltaiseen, yksilön ja hänen ympäristönsä huomioivaan ekologiseen systeemiteorian viitekehykseen.
Tutkielman tavoitteena on tarkastella menetelmän soveltamisen ja ekologisen sosiaalityön teorian
risteyksiä ART-intervention tuloksellisuuteen vaikuttavien tekijöiden osalta. Haluan nostaa esiin
mahdollisia ART-menetelmän soveltamisessa huomioitavia kehittämisen painopistealueita tukeutuen ekologisen sosiaalityön ajatteluun. Pyrin löytämään tekijöitä, joiden tunnistaminen ja niihin
puuttuminen mahdollistaisi intervention tuloksekkaamman toiminnan.
Tiivistän tutkimukseni tavoitteen ja tutkimustehtävän seuraavasti: Tutkimuksen tavoitteena on
1)

kuvata ART-ohjaajien käsityksiä ART-intervention tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä,

2)

tunnistaa ART-interventioon osallistuneiden nuorten palautteista tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä
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3)

kuvata ART-ohjaajien käsitysten ja nuorten palautteiden pohjalta keskeiset ART-ryhmän
tuloksellisuuden tukemisen painopisteet ja saattaa ne vuoropuheluun ekologiseen systeemiteoriaan tukeutuvan sosiaalityön teorian kanssa.

2. Tutkimuksen konteksti ja keskeiset käsitteet
Koska ART-interventiota sovelletaan niiden nuorten kanssa, joilla on epäsosiaalista käyttäytymistä
ja käyttäytymishäiriöitä, katson tarkoituksenmukaiseksi täsmentää tässä luvussa, miten käyttäytymishäiriö määritellään sekä mitä tarkoitetaan ART-interventiolla ja mihin sen kognitiivisbehavioristinen taustateoria perustuu. Kuvaan tässä luvussa myös Chenin muutosteoriaa ja sen soveltamisen perusteita tämän tutkielman kontekstina.

2.1 Miten käyttäytymishäiriö määritellään?
Käyttäytymistä määritellään yhteiskunnallisten ajattelu- ja toimintatapojen kautta ja käyttäytymisen
tulkinta linkittyykin vahvasti kulttuuriin, historiaan ja ihmiskuvaan. Käyttäytymishäiriö-käsite koulussa kuvaa laajaa pedagogista ongelmaa varsin yksilö- ja ongelmakeskeisesti. Käyttäytymistyypin
mukaisessa jaottelussa tehdään ero yhtäältä käyttäytymisen sosiaalisista ja toisaalta tunne-elämän
häiriöistä johtuvien vaikeuksien välillä. Sosiaaliset ongelmat näkyvät yksilöstä ulospäin suuntautuneena negatiivisena käyttäytymisenä, kun taas tunne-elämän ongelmat tulevat esille tyypillisimmin
eristäytyvänä käytöksenä ja suuntautuvat yksilön sisäiseen maailmaan. (Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti
2001, 249–252.) Voidaan myös ajatella, että ulospäin suuntautunut negatiivinen käytös, kuten aggressiivisuus, kiusaaminen tai tarkkaavaisuusongelmat, liittyvät liian alhaiseen käyttäytymisen
kontrollointikykyyn, kun taas sisäänpäin suuntautunut käytös, kuten ahdistuneisuus tai masentuneisuus, on seurausta liiallisesta oman käytöksen kontrolloinnista sosiaalisissa tilanteissa. Sipilän
(1982, 5; ref. Ruoho ym. 2001, 250) mukaan tunne-elämän vaikeudet voidaan sanoa johtuvan yksilön tilasta. Käyttäytymishäiriöissä esiintyy usein sekä sosiaalisia että tunne-elämän ongelmia ja ongelmakäyttäytymisen luonne ja painotus muuttuu kehityksen eri vaiheissa. Huumeiden käyttöä, itsetuhoista käyttäytymistä tai sosiaalista sopeutumattomuutta ei voi selittää vain sosiaalisena tai tunneelämän häiriönä. Tämän tyyppiset pedagogis-sosiaaliset ongelmat muodostavatkin kolmannen käyttäytymishäiriöiden luokan. (Emt., 250–251.)
Koulussa esiintyviä oppilaiden käyttäytymishäiriöitä voidaan tulkita paitsi pedagogisesta, niin myös
muun muassa lääketieteellisestä, psykologisesta tai sosiaalisesta näkökulmasta (Ruoho ym. 2001,
255–256). Lääketieteessä henkinen kehitys ja kasvu nähdään lähinnä perimän ja ympäristöolosuhteiden seurauksena. Psykologinen tarkastelu voidaan taas jakaa muun muassa behavioristiseen ja
5

kognitiiviseen tulkintaan. Behavioristinen näkökulma tarkastelee yksilöä ympäristön ärsykkeiden ja
niistä johtuvien reaktioiden sekä reaktiotapojen oppimisen tuloksena. Behavioristit korostavat käyttäytymishäiriöiden syntyvän väärien tai puutteellisten ympäristöstä saatavien ärsykkeiden tuloksena. (Emt., 255.) Esimerkiksi ympäristön vihamielinen tai alistava palaute voidaan ajatella edellä
mainitun kaltaisena vääränlaisena ärsykkeenä, jonka kielteistä vaikutusta vahvistaa ympäristön
myönteisen palautteen puuttuminen. Kognitiivisessa psykologiassa käyttäytymishäiriöt liitetään
yksilön riittämättömiin taitoihin säädellä ja tulkita ympäristön ärsykkeitä ja reagoida niihin sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla (emt., 255). Kognitiivinen psykologia pohjautuu sosiaalisen oppimisen
teoriaan ja korostaa yksilön kykyä oppia ja kehittyä ympäristön ärsykkeiden säätelijänä ja tulkitsijana (emt., 255; ks. myös Payne 2005, 121). ART-interventiossa käyttäytymishäiriöt tulkitaan kognitiivis-behavioristisen ajattelun kautta, joten menetelmän harjoitukset perustuvat tähän viitekehykseen.
Kouluissa häiriökäyttäytymiseksi luokitellaan tilanteet, joissa esiintyy toistuvaa opiskelun vastustamista, opetuksen häiritsemistä tai järjestyssääntöjen rikkomista. Taustalla vaikuttaa monista eri
syistä johtuva koulussa viihtymättömyys (Huhtanen 2011, 26–27; 29–31). Pedagogisen näkökulman mukaan tavoitteellinen kasvatus ja opetus lisää oppimista ja arjessa selviytymistä. (Ruoho ym.
2001, 256.) Sosiaalinen näkökulma korostaa yksilön kehityksessä yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen merkitystä. Systeeminen tarkastelu huomioi yksilön osana laajempaa alati muuttuvaa vuorovaikutussysteemiä. Systeemistä johtuvien ongelmien ajatellaan olevan seurausta yhteiskunnallisiin ja yhteisöllisiin vaatimuksiin ja normeihin sopeutumattomuudesta. Mikäli vaatimukset ovat
virheellisiä tai liiallisia, reagoi yksilö kapinoimalla tai passiivisesti sopeutumalla.
Mielenkiintoiseksi kouluissa esiintyvän käyttäytymishäiriöihin reagoimisen ja puuttumisen tekee
se, että tilanteiden tulkinta ja niihin reagointi on pitkälti opettajien vastuulla, jolloin tilanteita ja
toimintaa tarkastellaan ensisijaisesti pedagogisesta näkökulmasta. Koulun muu henkilökunta, kuten
kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori tai koulupsykologi tarkastelevat tilannetta kukin omasta viitekehyksestään – lääketieteellisestä, psykologisesta tai sosiaalisesta näkökulmasta. Vaikka oppilashuollossa toteutuu moniammatillinen yhteistyö ja hankalampien häiriötilanteiden käsittelyssä
huomioidaan eri näkökulmat, korostuvat ratkaisuissa oppivelvollisuus ja koulutoimen asettamat
tavoitteet, toiminnan puitteet ja sen tarjoamat mahdollisuudet. ART-intervention soveltamisessa
tulisi korostua käyttäytymishäiriötilanteiden tunnistamisessa kognitiivis-behavioristinen näkökulman korostaminen myös koulussa. Koulu intervention toteutusympäristönä asettaa nuoren tukemiseen kuitenkin omat rajoitteensa kattavan positiivisen palautteen antamisessa ja tunteiden hallintaan
kannustamisessa.
6

2.2 ART-interventio ja kognitiivis-behavioristinen teoria
ART-interventio perustuu kognitiivis-behavioristiseen teoriaan, ja sen taustalla on 1970-luvulla alkanut tutkimus. ART:n lähtökohtana on ajatus siitä, että sosiaalista, yhteisön hyväksymää käyttäytymistä voidaan opettaa ja oppia. Aggression Replacement Training on alunperin kehitetty psykoterapiaa, toimintaterapiaa sekä sosiaalisen oppimisen teoriaa hyödyntäväksi terapiamuodoksi ja sen
tehokkuus on perustunut ohjelman intensiivisyyteen eli tapaamiskertojen tiheyteen ja harjoittelun
monikanavaisuuteen. Satakunnassa toteutetuissa ART-interventioissa on sovellettu kymmenviikkoista ART-harjoitusohjelmaa, jossa joka viikko harjoiteltavaa uutta sosiaalista taitoa tulisi alkuperäisen ohjelman mukaan harjoitella tunnin kestävissä kokoontumisissa kolme kertaa viikossa. Menetelmän kehittäjät korostavat kuitenkin, että mikäli ongelmat ovat kroonistuneet, olisi perusteltua
tarjota pidempiä ohjelmia. Satakunnassa toteutetuissa ART-ryhmissä on kaksi ohjaajaa, jotka noudattavat ohjelmassa määriteltyä sisältöä, mutta painottavat asioita osallistujien ja tilanteen mukaan.
Menetelmää voidaan soveltaa noin 12 ikävuodesta eteenpäin oleville nuorille, joilla on mielenterveysoireita, epäsosiaalista käyttäytymistä ja käytöshäiriöitä. Intervention tarkoituksena on kehittää
osallistujan aggressionhallintataitoja ja moraalista päättelykykyä sekä parantaa sosiaalisia taitoja.
Ohjelman ryhmäharjoitteet toimivat tunteiden, käyttäytymisen ja ajattelun tasolla. Oppimisessa
hyödynnetään malli- ja vertaisoppimista sekä positiivista vahvistamista. (Goldstein, Glick & Gibbs
2011, 43–49; Suomen ART ry.)
Kognitiivis-behavioristiseen teoriaan perustuva menetelmä pyrkii vaikuttamaan lineaariseksi ajatellun käytösmallin kolmeen tasoon eli 1) käytöksen lähteeseen ja laukaisijaan, 2) varsinaiseen käytökseen ja 3) käytöksen seurauksiin. Käytöksen lähteenä ja laukaisijana toimii keskeisesti se, miten
yksilö havainnoi, tulkitsee ja ymmärtää tilanteita. Käyttäytymistä voidaan muuttaa tietoisella toiminnalla, kiinnittämällä huomio siinä ilmeneviin ongelmakohtiin ja harjoittelemalla tilalle uusi toimintamalli. Tilanteiden tulkinta- ja päättelytaitojen harjoittelu ja niiden kautta ajatteluun ja tulkintamalleihin vaikuttaminen edustavat kognitiivista oppimista, kun taas behavioristista oppimista on
tietoinen käytöksen uudelleensuuntaaminen, uuden taidon harjoittelu ja opitun vahvistaminen palautteen keinoin. Kognitiivista oppimista voidaan vahvistaa sosiaalisen oppimisen keinoin ohjaamalla toimijat havainnoimaan ja mallintamaan muiden käyttäytymistä. Oman käyttäytymisen
myönteinen muutos näkyy seurauksina, joihin ympäristön tulisi reagoida positiivisin palautemekanismein, mikä vahvistaisi edelleen muutoksen pysyvyyttä. (Payne 2005, 122.)

2.3 Chenin muutosteoria tuloksellisuustarkastelun teoreettisena lähtökohtana
ART-menetelmän tehokkuutta ja vaikuttavuutta on tutkittu paljon. Interventiossa harjoiteltujen taitojen oppimista on mitattu useissa koeasetelmiin perustuvissa empiirisissä tutkimuksissa. Interven7

tion tulokset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ovat olleet rohkaisevia. Myös opittujen taitojen käytäntöön siirtymisen tuloksia ja ongelmakäyttäytymisen vähenemistä on raportoitu monissa tutkimuksissa. (Goldstein ym. 2011, 45–57, 200–211.) On syytä kuitenkin huomioida, että vaikuttavuuteen liittyvä tutkimus on aina sidoksissa niihin olosuhteisiin, joissa interventio on toteutettu. Siksi
on perusteltua, että ART-intervention tuloksekkaasta soveltamisesta kerätään myös paikallista tietoa. Suomessa ART:iin liittyvää tutkimusta on tehty ilmeisen vähän. Itse löysin joitakin opinnäytetöitä (ks. Kolari 2007; Lindroos 2011), joissa on kartoitettu lähinnä oppilaiden, ohjaajien ja ryhmiin
osallistuneiden vanhempien kokemuksia ART-ryhmien toiminnasta.
Vaikuttavuusarvioinnilla otetaan kantaa ART-intervention tulosten arviointia laajempaan ohjelmalliseen kysymykseen. Silloin pyritään selvittämään esimerkiksi, väheneekö käyttäytymisestä johtuva
ongelma ja jääkö ART-ryhmäinterventiolla saavutettu tulos pysyväksi. Kysymys ART-menetelmän
vaikuttavuudesta viittaa siis siihen, pystytäänkö ART-menetelmällä vähentämään käytöshäiriötilanteiden esiintymistä esimerkiksi kouluissa, kotona tai kaveripiirissä. Mikäli toiminnalla onnistutaan
saamaan tavoiteltu muutos alkuperäiseen ongelmaan nähden, sanotaan toiminnan olleen ongelmiin
nähden vaikuttavaa. (Virtanen 2007, 87–88.)
Käytän tässä tutkimuksessani termiä ART-menetelmän tuloksellisuuden tukeminen. Määrittelen
tuloksellisuuden tulosten aikaansaamisena, mikä tarkoittaa menetelmässä opeteltavien taitojen käyttöönottamista sekä niiden soveltamista ja hyödyntämistä arjessa ART-kurssin jälkeen. Menetelmän
ryhmäpohdinnat ja -harjoitteet sekä kotitehtävät ovat keinoja, joiden avulla ohjelmassa pyritään
tukemaan moraalisten päättelytaitojen, aggressiohallintataitojen sekä sosiaalisten taitojen oppimista,
mutta harjoitteiden tekeminen eivät merkitse vielä opitun omaksumista eli tuloksia. Viittaan siis
tuloksellisuudella pysyvämpään käyttäytymisen muutokseen, jolloin tuloksellisuuden tukeminen
tarkoittaa kaikkia niitä keinoja ja painotuksia, joilla on mahdollista tukea menetelmässä opittujen
taitojen sisäistämistä ja siirtymistä käytännön tilanteisiin ja nuorten arkeen. Nämä keinot voivat olla
interventioon sisäänrakennettuja tai intervention toteutusta muulla tavoin ulkoisesti tukevia. Tuloksellisuuden tukemisella voidaan pidemmällä tähtäimellä nähdä yhteys myös intervention vaikuttavuuteen, sillä on todennäköistä, että sosiaalisten taitojen harjoittelun juurtuminen osaksi arjen uutta
käyttäytymistapaa (tulos) näkyy jollakin aikavälillä epäsosiaalisesta käyttäytymisestä johtuneiden
ongelmien vähenemisenä (vaikuttavuus). (vrt. Virtanen 2007, 88.)
Tässä tutkimuksessa tuloksellisuustarkastelun lähtökohtana on intervention tuloksiin vaikuttavien
tekijöiden tunnistaminen. Perustelen lähestymistapaa Chenin (2005) ohjelmateorian teoreettisen
viitekehyksen mukaisella tarkastelulla. Ohjelmateoria, joka koostuu toimeenpanon teoriasta (model
of action) ja muutosteoriasta (model of change), mahdollistaa ohjelman sisäisen ja ulkoisen arvioin8

tipalautteen tuottamisen. Toimeenpanon teoria palvelee ohjelman kokonaistoteutuksen arviointia,
kun taas intervention muutosteoriassa huomio kohdistetaan joko intervention toimenpiteiden, vaikuttavien tekijöiden tai tavoitteiden ja tulosten arviointiin. (Chen 2005, 16–19.)
Chen (2005) esittelee seuraavat kolme muutosteorian näkökulmaa interventioiden arviointiin: 1)
ohjelman tavoitteet ja tulokset, 2) tuloksellisuutta määräävät ja siihen vaikuttavat tekijät sekä 3)
interventio. Yksi tapa arvioida interventiota on tarkastella sitä, miten ohjelman tavoitteet on määritelty ja miten intervention tuloksia on suunniteltu mitattavan. Ohjelman olemassaolo perustellaan
tavoitteilla, jotka nousevat yleensä arjen ongelmista ja tarpeista. Tavoitteet kuvataan tavallisesti
varsin yleisellä tasolla. Ohjelman tulokset sitä vastoin ovat tavoitteista johdettuja konkreettisia ja
mitattavissa olevia asian puolia tai näkökantoja. (Emt., 20–23.) ART-interventio edustaa yhtä keinoa, jolla on pyritty tuomaan ratkaisua muun muassa koulujen järjestysongelmiin ja nuorten häiriökäyttäytymiseen. ART:illa aikaansaatuja tuloksia nuorten koulu- tai lähiympäristössä esiintyvien
ongelmien ratkaisemisessa on raportoitu lähinnä ulkomailla tehdyissä arviointitutkimuksissa (ks.
Goldstein ym. 2011, 45–57, 200–211).
Interventioita voidaan arvioida myös kohdistamalla huomio tekijöihin, jotka vaikuttavat tavoiteltuun muutokseen (Chen 2005). Chen (2005) jakaa nämä tekijät välittäviin ja väliin tuleviin muuttujiin. Mahdollistavilla mekanismeilla ja voimistavilla tekijöillä on merkittävä vaikutus tulosten aikaansaamiseen. Esimerkiksi Banduran (1977; ref. Chen 2005, 21) sosiaalisen oppimisen teorian
mukaan usko omiin mahdollisuuksiin muuttaa omaa käyttäytymistä ja saada aikaan tuloksia on tärkein toiminnallista muutosta määräävä tekijä. Muutosta ehkäisevät tekijät voivat olla moninaisia ja
toisiinsa kytkeytyviä. Muun muassa sosiaaliset ongelmat ovat tyypillisesti yhteydessä moniin tekijöihin, mutta usein on mahdollista puuttua vain yhteen tai muutamaan vaikuttavaan tekijään (Chen
2005, 21.)
Teorian mukaan tavoiteltu muutos käyttäytymisessä tapahtuu erilaisten muutosvoimien ja näiden
aikaansaamien osamuutosten summana (Chen 2005). Kohdistan tässä tutkimuksessa huomioni
ART-interventiota tukevien ja heikentävien muutosvoimien tunnistamiseen, sillä se mahdollistaa
menetelmän tuloksellisuuteen liittyvän pohdinnan. En siis rajoita tarkastelua vain intervention toimenpiteisiin, vaan huomioin muutosvoimat kokonaisvaltaisemmin. Myös intervention ulkopuolisten, väliin tulevien tekijöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen vaikuttaa siihen, miten hyvin
osallistujat saavuttavat interventiolle asetettuja tavoitteita ja miten hyvin intervention aikana opitut
asiat juurtuvat ja siirtyvät arkeen.

9

Kolmas näkökulma Chenin (2005) muutosteoriassa käsittelee ohjelmiin liittyviä interventioita. Lähtökohtana on, että intervention tavoitteet voidaan saavuttaa suorittamalla ohjelmassa määriteltyjä
toimenpiteitä. ART-intervention toiminnassa pyritään vaikuttamaan keskeisesti kolmeen seikkaan,
1) osallistujan moraaliseen harkintaan, 2) aggression hillintään ja 3) sosiaalisten taitojen opettelemiseen (Goldstein ym. 2011, 45–49). ART-inerventioista on raportoitu useita koeasetelmiin perustuvia tuloksellisuutta mittaavia tuloksia, joissa intervention tuloksia peilataan interventiolle määriteltyihin tavoitteisiin. Monet näistä arvioinneista perustuvat intervention tavoitteiden osa-alueilla toteutettuun osallistujien edistymisen mittaamiseen. (Emt., 200–211; 293–298.) Tässä tarkastelussa ei
pidä kuitenkaan unohtaa, että tulokset ovat vahvasti sidoksissa siihen toimintaympäristöön, jossa
interventio on toteutettu ja jossa tulokset on aikaansaatu.
Chenin (2005) muutosteoria ei ole tässä tutkimuksessani arvioinnin menetelmä, vaan tuloksellisuustarkastelun teoreettinen lähtökohta. Teorian ohjaamana kohdistan huomion kokonaisvaltaisesti niihin tekijöihin, joilla ART-ohjaajat uskovat olevan vaikutusta interventiolla tavoiteltuun muutokseen. Teoreettinen ajattelu perustuu käsitykseen, että intervention tulosten pysyvyyteen vaikuttavat
sekä intervention tavoitteita tukevat, mutta niitä myös heikentävät intervention sisäiset ja ulkoiset
tekijät.

3. Tutkimuksen kohde ja menetelmät
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ART-ryhmäintervention tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä
ja näkökulmaksi valikoitui ART-ohjaajien kokemukset Satakunnassa toteutettujen aggression hallintaan liittyvien ryhmäinterventioiden osalta. Tutkimus on kartoittavaa laadullista tutkimusta, jonka aineisto koostuu ART-ohjaajien lomakehaastattelusta, dokumentoiduista pienryhmäkeskusteluista ja ryhmäkeskustelun havainnoinnista sekä ART-ryhmään osallistuneiden ryhmäpalautteista.
Kvalitatiivista tutkimusotetta voidaan perustella sillä, että tutkimuskohteesta, eli intervention tuloksellisuudesta, on suhteellisen vähän sellaista tutkimustietoa, jossa näkökulmana olisi ohjaajien kokemus. Laadullinen tutkimus tavoittelee tutkittavien näkemysten esiintuomista ja korostaa aineistonkeruu- ja analyysimenetelmän tarkoituksenmukaista valintaa sekä tutkijan aseman huomioimista
tutkimuksen päättelyprosessissa (Eskola & Suoranta 1998, 16–22, ks. myös Hirsjärvi 2004, 151–
155; Töttö 2004, 9–20.)
Tutkimuskohteen osalta tämä tutkimus tulee lähelle fenomenografista tutkimusotetta, sillä se kohdistuu ohjaajien käsitysten selvittämiseen. Fenomenografia on ajattelun kautta muodostuneiden käsitysten sisällön tutkimusta (Marton 1990, 1998; ref. Valkonen 2006, 21–22) . Fenomenografiassa

10

ajatellaan, että todellisuus saa merkityksen yksilön tulkinnan kautta ja että ilmiön kokonaiskuva
voidaan hahmottaa kuvaamalla eri ihmisten erilaisia käsityksiä. Tarkastelussa kuitenkin korostetaan, että ihmisten muodostamat käsitykset rajoittuvat valittuun tarkastelun näkökulmaan ja kontekstiin. (Uljens 1989, 14; Häkkinen 1996, 24; ref. Valkonen 2006, 23) Tässä tutkimuksessa kartoitetaan ART-ohjaajien käsityksiä ryhmässä opittujen taitojen juurtumiseen vaikuttavista elementeistä. Ohjaajat ovat avainasemassa havainnoimassa interventioon osallistuvien käyttäytymistä, joten
heillä on aitiopaikka seurata ja muodostaa käsityksiä siitä, mitkä tekijät näyttävät vaikuttavan intervention tuloksiin. Aineistonkeruussa kiinnitin erityisesti huomiota siihen, että ohjaajat kuvaisivat
käsityksiään erityisesti kokemuksiinsa perustuen (ks. kysymyslomake, liite 2). ART-ohjaajien ryhmätapaamisessa, johon sain osallistua ja jossa osa aineistosta kerättiin, juuri kokemusten vaihtaminen olikin koko tapaamisen keskeinen idea.
Lähtökohtana aineistokeruuta suunnitellessani oli tavoittaa mahdollisimman monipuolisesti ohjaajien mielipiteitä ART-ryhmän tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Toisaalta tiedostin, että ohjaajat toimivat koulun kiireisessä arjessa. Yhden keskeisen reunaehdon aineistonkeruulle asetti
myös aineistonkeruuseen käytettävissä oleva aika. Huomioimalla nämä tekijät päädyin keräämään
aineistoa usealla, toisiaan tukevalla tavalla ja yhdistämään ne analyysissä. Tutkimusmenetelmän
muodostavat ART-ohjaajille kohdistettu lomakehaastattelu, dokumentoidut pienryhmäkeskustelut
ja ryhmäkeskustelun havainnointi sekä näistä koottujen aineistojen sisällön analyysi. Keskeisin aineistonkeruutapa oli sähköpostilla lähetetty kysely kaikille ART-koulutuksen saaneille ohjaajille
Satakunnassa. Tätä täydensivät ohjaajien ryhmätapaamisessa toteutetut pienryhmäkeskustelut ja
havainnointi. Päätin käyttää täydentävänä aineistona myös ART-ryhmään osallistuneiden nuorten
kirjaamia palautteita ryhmään osallistumisesta, sillä minulla oli mahdollisuus saada käyttööni kahden ryhmän palautekoonnit.
Tutkimuksen analyysitavan valintaa ohjasi tavoitteeni järjestää, tiivistää ja kuvailla haastattelu- ja
havainnointiaineiston systemaattisesti ja objektiivisesti. Valitsin analysointitavaksi sisällönanalyysin, koska vastaus tutkimuskysymykseeni rakentuu tiivistämällä informattien kuvaamia käsityksiä
tutkittavasta aiheesta. Raportoin analyysin tuloksena aineistosta abstrahoidut teemat ja niiden sisällöt. Sisällönanalyysin valitsemista analyysimenetelmäksi perustelen myös sillä, että se antaa tutkijalle vapaat kädet ottaa haltuun aineisto soveltuvalla tavalla sekä tehdä tarkoituksenmukaiset valinnat luokittelujärjestelmän suhteen aineisto ja tavoite huomioiden. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–94;
103–108.)
Lähdin järjestämään aineistoa ensin ekologisen systeemiteoriaan viitekehyksen mukaisesti. Tätä
deduktiivista sisällönanalyysin osuutta ohjasi Bronfenbrennerin systeemiteoreettinen käsitejärjes11

telmä ja luokittelumalli, joka muodosti analyysin tarkastelunäkökulmat. Toisaalta etsin aineistosta
analyysillä vastausta siihen, millaisia intervention tuloksellisuutta tukevia tai estäviä tekijöitä ohjaajat tunnistavat. Jatkoin siksi sisällönanalyysiä teemoittelemalla analyysiyksiköitä kunkin luokan
osalta erikseen. Tältä osin tutkimus edustaa induktiivista sisällön analyysiä. (vrt. Tuomi & Sarajärvi
2009, 108–117.)
Aloitin analyysini analyysiyksikön määrittämisellä. Tätä ohjasi tutkimustehtävä ja aineiston laatu.
Lähestyin tutkimusaineistoa faktanäkökulmasta ja valitsin aineistosta analyysin havaintoyksiköksi
tutkimuskysymykseen jollakin tavoin vastaavat asiat, kuvatut kokemukset tai mielipiteet. Tässä tutkimuksessa havainto- eli analyysiyksikkö on sanayhdistelmä, lausuma tai ajatuskokonaisuus.
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 109–110.) Poimin analysoitavat havaintoyksiköt suorina ilmaisuina tai
niiden tiivistelminä ART-ohjaajien vastauksista, ryhmätyöskentelyn dokumentaatiosta ja havainnointiaineistosta. Tulkitsin ART-ryhmiin osallistuneiden osalta palautelomakkeella ilmenevät seikat
ja muotoilin ne yleistettäviksi ilmauksiksi vastaajien tunnistettavuuden välttämiseksi. Vaikka analyysiyksiköt irrotetaan asiayhteydestään, pyrin sisällyttämään niihin mahdollisimman tarkan ilmaisun ja tulkinnan siitä, mitä informatti ilmauksella oli tarkoittanut.

3.1 Tutkimusaineiston hankinta ja kuvailu
Tutkimukseni informantteina toimivat Satakunnan alueen ART-ryhmäohjaajat sekä harkinnanvaraiseen näytteeseen perustuva otos ART-ryhmiin osallistuneista nuorista. Tutkimusaineisto muodostuu
ART-ohjaajien ryhmätapaamisen pienryhmätyöskentelyn dokumentaatiosta ja havainnointiaineistosta sekä ART-ohjaajille osoitetun sähköpostikyselyn vastauslomakkeista. Lisäksi käytän täydentävänä aineistona ART-ryhmiin osallistuvien nuorten palautelomakkeita. Perustelen neljän eri aineistonkeruutavan käyttämistä sillä, että tavoitteenani oli varmistaa riittävän aineiston saaminen ja
varautua samalla siihen, että kouluissa työskentelevät ART-ohjaajat eivät kiireisen työpäivänsä aikana ehdi helposti vastata kyselyihin.
Aineistonkeruun toteutin kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen osa aineistonkeruuta muodostui osallistumisesta ART-ryhmäohjaajien yhteistapaamiseen Harjavallassa 22.9.2011 ja siellä käydystä keskustelussa, jossa ART-menetelmän tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä pohdittiin pienryhmissä.
Osallistuin itse yhden pienryhmän ryhmäkeskusteluun sekä koko ryhmän ryhmätöiden palautekeskusteluun. Keräsin yhteistapaamisesta aineistoa sekä havainnoimalla että pienryhmien dokumentoimina ryhmäkeskustelukoonteina.
Toisessa vaiheessa toteutin puolistrukturoidun lomakehaastattelun sähköpostikyselynä, jonka osoitin kaikille Satakunnan ART-ohjaajille. ART-ryhmäohjaajien osalta kyseessä oli kokonaistutkimus.
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Sähköpostikyselyn haastatteluaineisto kerättiin lomakekyselyn (ks. liite 1 ja 2) muodossa, jonka
avoimet kysymykset kohdentuivat ART-intervention tuloksiin vaikuttaviin tekijöihin. Kolmannen
erillisen tietolähteen muodostaa ART-ryhmiin osallistuneiden nuorten yksilöpalautelomakkeet, joita
sain kahden ryhmän osalta tutkimukseni käyttöön. Palautteet ART-ryhmäläisiltä oli kerätty viimeisen ryhmään osallistumiskerran jälkeen vakiomuotoisella palautelomakkeella, jossa kysytään muun
muassa ennakkokäsityksiä ryhmästä, osallistumisaktiivisuutta sekä mielipidettä ryhmässä toimimisesta ja järjestelyistä.
ART-ohjaajien ryhmätapaamisessa dokumentoitujen pienryhmäkeskustelujen kuvailu
ART-ohjaajat vaihtoivat kuulumisiaan ja kokemuksiaan ryhmien ohjaamisesta Harjavallan yhteistapaamisessa syyskuussa 2011. Tilaisuuden järjesti ART-ohjaajien kouluttajana toimiva Remonttihankkeen projektisuunnittelija Tiina Ilola Satakunnan sairaanhoitopiiristä. Paikalla oli 13 osallistujaa. Vapaan keskustelutuokion jälkeen muodostettiin neljä pienryhmää. Jokainen pienryhmä keskusteli ART-ryhmiin osallistumisen syistä ja ryhmään ohjautumisesta, ART-koulutuksella tavoiteltavasta muutoksesta, uusien taitojen oppimisesta sekä taitojen juurtumiseen vaikuttavista tekijöistä.
Kysymykset oli tulostettu jokaista pienryhmää varten paperille ja ohjeena oli pohtia pienryhmässä
edellä mainittuja kysymyksiä ja kirjata keskustelussa esiin nousevia asioita paperille. Itse osallistuin
yhden pienryhmän keskusteluun. Keskustelu jatkui pienryhmissä noin tunnin ajan. Lopuksi ryhmissä käyty keskustelu tiivistettiin vielä yhteisessä palautekeskustelussa, jossa ryhmät saivat kommentoida toistensa ajatuksia. Pienryhmätyöskentelyjen purku kesti noin puoli tuntia.
Pienryhmien kirjaamat muistiinpanot olivat melko niukkoja, vaikka keskustelua kysymyksistä käytiin vilkkaasti. Kaikkien ryhmien muistiinpanot oli tiivistetty lähinnä avainsanojen tai avainlauseiden luetteloiksi. Näistä tunnistin yhteensä 29 uusien taitojen oppimiseen ja taitojen juurtumiseen
vaikuttavaa tekijää, joista 13 oli kirjattu taitojen oppimista tukevana ja 16 sitä haittaavana tekijänä.
Ryhmien havainnoissa toistuneet samat tekijät huomioin analyysiä varten vain kertaalleen. Silmäilemällä dokumentoituja pienryhmäkeskusteluita, näytti joka ryhmän työskentelyssä toistuvan oppimista ja juurtumista tukevina asioina oppilaan oman motivaation ja positiivisen palautteen merkitys.
Vastaavasti nuorten keskuudessa vallitsevat roolit ja niihin liitetyt käyttäytymismallit mainittiin
taitojen juurtumista heikentävänä tekijänä lähes joka ryhmässä.
ART-ohjaajien ryhmätapaamisessa dokumentoidun havainnointiaineiston kuvailu
Havainnoin ART-ohjaajien ryhmätapaamisessa yhden pienryhmän keskustelua sekä kaikkien ryhmien yhteistä ryhmäkeskustelua. Kiinnitin havainnoidessani erityisesti huomiota siihen, miten ohjaajat kuvasivat ja suhtautuivat ART-ryhmäläläisiin ja heidän lähipiirinsä toimijoihin. Lisäksi ha13

vainnoin, miten ohjaajien koulutustausta, toimintaympäristö ja kokemukset ART-ryhmistä heijastuivat heidän käsityksiinsä siitä, millaiset tekijät vaikuttavat ART-intervention tuloksellisuuteen.
Kirjoitin muistiinpanot havainnoistani tapaamisen jälkeen. Muistiinpanoja kertyi 5 sivua. Havainnointimateriaalista tunnistin 41 tekijää, joilla ohjaajien mukaan on vaikutusta ART-ryhmän tuloksellisuuteen. Tunnistetuista tekijöistä 26 on oppimista ja opitun juurtumista tukevia ja 15 sitä haittaavaa tekijää. Havainnointiaineiston mukaan päällimmäiseksi keskusteluteemaksi yhteisissä keskusteluissa nousi ART-ryhmän merkitys sosiaalisten taitojen oppimista tukevana tekijänä. Suhteellisesti melko paljon käytettiin aikaa sekä hyvän ryhmähengen että ulkoisen motivoinnin keinojen
merkityksen pohtimiseen. Kaikilla oli yhteinen käsitys siitä, että muutosta voidaan saada aikaan
vain kannustamalla ryhmäläisiä aktiivisuuteen ja osallistumaan.
Sähköpostikyselyn vastausten kuvailu
Lähetin sähköpostilla kyselyn (ks. liite 1 ja 2) 55 ART-ohjaajalle, joista 14 vastasi kyselyyn. Tämän
lisäksi neljä vastasi viestiin ja kertoi ettei ollut vielä itse ohjannut yhtäkään ART-ryhmää, eikä siksi
katsonut omaavansa kokemusta, jonka perusteella voisi vastata kyselyyn. Näiden lisäksi neljältä
sähköpostin vastaanottajalta tuli automaattinen vastausviesti, jossa kerrottiin vastaanottajan olevan
äitiyslomalla tai virkavapaalla.
Taustatietoja kartoittavan osion perustella oli mahdollista muodostaa vastaajista ja ART-ryhmään
osallistuneista yleiskuva. Suurimmalla osalla vastaajista oli kokemusta yhden tai kahden ARTryhmän ohjaamisesta. Vastaajien joukossa oli kuitenkin myös sellaisia, joilla ei ollut ARTohjaajakokemusta vielä karttunut, sekä niitä, jotka olivat ohjanneet useampia ryhmiä. Vastaajat kokivat pääsääntöisesti ryhmien ohjaamisen sopivan haasteellisena ja aikoivat hyödyntää menetelmää
työssään jatkossakin.
Kysyttäessä sitä, mitkä tahot ovat toimineet aloitteellisina ryhmään ohjaamisessa, vastauksissa näkyi selkeästi koulun tai nuoren hoitotahon aktiivisuus. Koulussa ART-ryhmään osallistumista oppilaalle on suositellut opettaja, rehtori, erityisopettaja, kuraattori tai oppilashuoltoryhmä. Tyypillisimmin nuorta on ryhmään ohjannut opettaja tai erityisopettaja. Ryhmään ohjatuilla nuorilla oli vastaajien mukaan yleisiä toiminnanohjauksen vaikeuksia, käytöksen hallitsemattomuutta, ongelmia
tunteiden kanavoinnissa sekä puutteita sosiaalisissa taidoissa ja moraalisessa päättelyssä. Toiminnanohjauksella viittaan tässä epäsosiaalisen käytöksen taustalla vaikuttavaan harkitsemattomuuteen
tai normeista piittaamattomuuteen. Koulussa käytösongelmat tulevat esiin erityisesti impulsiivisuutena ryhmätilanteissa ja näkyvät tyypillisesti koulualueelta poistumisena, tunti- ja välituntihäiriköintinä, suurina jälki-istuntomäärinä, koulunkäynnin ongelmina ja sopimattomana kielenkäyttönä. Ag14

gressiivinen käytös ja fyysinen väkivalta on johdonmukainen seuraus ulospäin suuntautuneen vihan
tunteen hallinnan puutteesta. Vuorovaikutustilanteisiin liittyvät sosiaalisten taitojen puute näkyy
myös sosiaalisten suhteiden vaikeutena ja jopa vetäytyvänä käyttäytymisenä. ART-ryhmään ohjatuilla on usein myös kokemusta kiusaamisesta tai kiusatuksi tulemisesta.
Sähköpostilla lähettämäni kyselyn varsinaiset avoimet kysymykset liittyivät ART-ryhmään osallistumiseen ja sillä tavoiteltavaan muutokseen nuoren käyttäytymisessä. Pyysin vastaajia erittelemään
kokemukseensa perustuen muutosta tukevia ja sitä estäviä tekijöitä sekä ryhmään osallistuvan yksilön että hänen ympäristönsä kannalta. Vastaukset oli kirjoitettu valtaosin luettelomaisesti tai tiivistetyin lausein. Tunnistin vastauksista 75 muutosta tukevaa yksittäistä elementtiä tai asiaa sekä 46
mainintaa muutosta estävistä tekijöistä. Yhteensä havaintoyksiköitä oli 121. Pyrin luetteloimaan
mahdollisimman kattavasti kaikki vastaajien kirjaamat muutokseen vaikuttavat tekijät, mutta samat
tai likimain samat maininnat luetteloin vain kertaalleen. Kyselyn vastauksia lukemalla jäi aineistosta vaikutelma, että käytöksen muuttumista tukevina tekijöitä korostettiin oman muutoshalun merkitystä. Tämä yhdistettiin paitsi hyödyn, niin oman käyttäytymisen seurausten ymmärtämiseen. Varsin monissa vastauksissa nostettiin esiin myös opittujen taitojen harjoittelun ja lähipiirin tuen merkitystä. Muutosta heikentävinä tekijöinä toistuivat osallistujan ahdistuneisuus ja kyvyttömyys ryhmämuotoiseen toimintaan sekä turvaton kodin ilmapiiri. Myös kaveripiirin painostus mainittiin
useissa vastauksissa opittujen taitojen käyttöönottamista heikentävänä tekijänä.
ART-ryhmään osallistuneiden palautteiden kuvailu
Olen käyttänyt tutkimuksessani myös ART-ryhmäläisten palautelomakkeiden informaatiota yhtenä
lähdeaineistona. Käytössäni oli kahden ART-ryhmän osallistujien palautelomakkeiden koonnit.
Kummassakin ryhmässä oli kuusi osallistujaa. Aineisto on luonteeltaan muista poikkeavaa, sillä
palautelomakkeen kysymykset kartoittivat ryhmän aloittamiseen ja päättymiseen liittyviä ajatuksia,
osallistumisaktiivisuutta, ryhmässä olemisen kokemista ja ryhmästä koettua hyötyä. Lisäksi pyydettiin antamaan palautetta ryhmän järjestelyistä ja ohjaajista. Tiivistetysti palautteessa näkyi toisen
ryhmän myönteinen suhtautuminen, kun taas toisen ryhmän palautteessa mielipiteet olivat enimmäkseen kielteisiä. Osallistujien palaute heijasteli pääosin tunteita ja tunnelmia, mutta esille tuli
myös jokunen konkreettisiin toimintatapoihin liittyvä seikka. Tutkimusta varten tulkitsin palautteita
ja häivytin niistä korostuneen persoonalliset ilmaisut sekä muotoilin ne tarvittaessa yleisiksi ilmauksiksi. Tunnistin ART-ryhmiin osallistuneiden palautteista kuusi taitojen oppimista tukevaa
tekijää ja neljä sitä estävää tekijää. Vastauksissa korostuivat ryhmään kohdistuvat ennakkoasenteet
sekä siitä saatavan mahdollisen hyödyn arviointi. Monissa palautteissa oli myös nostettu esille ryh-
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mään osallistumista kannustavana seikkana mahdollisuus olla pois muilta samanaikaisilta oppitunneilta.

3.2 Aineiston analysointi
Aineiston käsittely toteutettiin täysin anonyymisti erillään informanttien nimi-, koulu- tai paikkakuntatiedosta. Aineistojen analysointi käynnistyi sisällön lähilukemisella ja sen pohjalta tehdyllä
analyysiyksiköiden tunnistamisella. Keskeiset analyysimenetelmät olivat aineiston luokittelu ja
teemoittelu. Aineistossa esiintyneet maininnat tai viittaukset ART-intervention tuloksellisuuteen
luokiteltiin ensin Bronfenbrennerin (1979; 1989; 2002; ks. Härkönen 2008) ekologiseen teoriaan
perustuvan analyysikehikon mukaisesti. Tämän jälkeen jatkettiin analyysiä teemoittelua soveltaen,
tiivistämällä ja abstrahoimalla aineistoa jokaisen luokan osalta erikseen. Tunnistetut teemat muodostivat aineiston analyysin yläkäsitteet, joiden pohjalta voitiin vastata tutkimuskysymyksiin.
3.2.1 Aineiston luokittelu
Käytän tutkimuksen analyysimenetelmänä ensin teorialähtöistä aineiston luokittelua. Bronfenbrennerin systeemieoriasta johdetut luokat sitovat aineiston havaintoyksiköt mielekkäällä tavalla analyysitulosten tulkinnassa käytettävään viitekehykseen ja teoriaan sekä tukevat näin tutkimustehtävään vastaamista.
Aineiston teorialähtöinen luokittelu perustuu Urie Bronfenbrennerin (1979; 1989; 2002) ekologisen
systeemiteoriaan. Bronfenbrenner (1989, 190–193; 2002, 223–224) määritteli yksilön kehityksen
Lewinin (1935) käyttäytymisen määritelmän pohjalta, jossa käyttäytyminen nähtiin henkilön ja ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena. Bronfenbrennerin (1989; 2002) mukaan käyttäytyminen voidaan tulkita yksilön kehityksellisenä muutoksena ajassa. Bronfenbrennerin (1989; 2002) teorian
mukaan muun muassa kasvatus ja opetus ovat yksilön kehitykseen vaikuttavia ympäristötekijöitä ja
näiden vuorovaikutuksen tuloksena syntyy yksilön kehitys. Vuorovaikutuksessa korostuvat myös
ympäristössä toimivien henkilöiden roolit ja toiminnot. (Ks. Härkönen 2008, 24–26.)
Bronfenbrennerin (1979; 1989; 2002) teoria käsittelee sosiaalistumista ja ihmisen kehittymistä yhteiskunnan kokonaisvaltaiseen jäsenyyteen (ks. Härkönen 2008, 23). Bronfenbrennerin (emt.) mukaan yksilön kehitykseen ja sosiaalistumiseen vaikuttavat yksilön ympäristössä vaikuttavat erilaiset
toimijat, joiden kanssa yksilö on aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja jotka vaativat yksilöä sopeutumaan niiden määrittelemiin ehtoihin. Bronfenbrennerin ekologisen systeemiteorian mukaan yksilön
kehitykseen vaikuttavat viisi sisäkkäistä systeemiä, mikro-, meso-, ekso-, makrosysteemit ja kro-
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nosysteemit, sekä niiden keskinäiset suhteet. (Bronfenbrenner 1979; 2002; Saarinen, Ruoppila &
Korkiakangas 1994, 88; ref. Härkönen 2008, 21, 26, 32.)
Bronfenbrennerin teoriaan perustuvat luokat tässä tutkimuksessa kuvaavat nuorten elämään joko
suoraan tai välillisesti vaikuttavia ympäristöjä, niiden toimijoita tai niihin vaikuttavia tekijöitä sekä
toimijoiden ja ympäristöjen välisiä suhteita. Oletuksena on, että ART-ohjaajien käsityksistä on
mahdollista tunnistaa paitsi yksilön kehitykseen, niin myös yksilön ympäristösuhteisiin liitettäviä
systeemisiä piirteitä. Vaikka ekologisessa systeemitarkastelussa keskitytään yksilöiden ja ryhmien
väliseen vuorovaikutukseen, teoria huomioi myös yksilön ominaisuuksiin tai piirteisiin liittyvät tekijät. Yksilön ympäristösuhteeseen vaikuttaa edellä mainittujen henkilökohtaisten piirteiden lisäksi
myös ympäristön ja kulttuurin eroavaisuudet (Bronfenbrenner 2002, 264; ref. Härkönen 2008, 27).
Poimin luokiteltavasta aineistosta kaikki ART-menetelmän tuloksellisuuteen liitetyt tai siihen viittaavat tekijät ja luokittelin ne Bronfenbrennerin (1979; 1989; 2002) teorian mukaisiin systeemiluokkiin. Koska tutkielmassa käytetyt erilaiset aineistot olivat melko pieniä (n<15), oli perusteltua
yhdistää aineistotyypit luokittelussa ja analysoida ne yhtenäisenä aineistona. ART-ryhmiin osallistuneiden palautteet käsittelin ja luokittelin kuitenkin erikseen, jotta tuloksista voidaan erottaa ohjaajien ja ryhmään osallistuvien taholta nousseet tekijät.
Pienryhmätyöskentelyn dokumentaatio, havainnointiaineisto ja sähköpostikysely
ART-ohjaajien yhteistapaamisen havaintoaineistosta, pienryhmätyöskentelyn dokumenteista sekä
sähköpostikyselyn vastauksista esiin nostetut ART-ryhmän tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät, siis
tutkimuksen analyysiyksiköt, koottiin yhteen Excel-taulukkoon ja sijoitettiin taulukon eri sarakkeisiin sen mukaan, mitä systeemitasoa niiden katsottiin edustavan. Ohjaajien kokemukseen perustuvia
muutosta tukevia ja sitä estäviä tekijöitä oli yhteensä 170. Eri aineistonkeruutavoilla kerättyjen aineistojen yhdistämien ja toisistaan vain vähän poikkeavat ilmaisutavat toivat havaintoyksiköihin
jonkin verran päällekkäisyyttä. Lisäksi päällekkäisyyttä tuli siitä, että useimmin vastauksissa toistuvat asiat oli ilmaistu sekä suoraan että negaation kautta; esimerkiksi motivaatio tai motivaation puute. Samanlaiset havaintoyksiköt poistettiin ja jätettiin analyysiin vain kertaalleen.
Luokitteluaineistoa muodostettaessa jokaisen havaintoyksikön perään kirjattiin hakasulkuihin tunnistetieto, jonka perusteella se voidaan jäljittää alkuperäisestä aineistosta. Esimerkiksi ”vapaaehtoinen ryhmään ohjautuminen [s5]” kertoo, että havainto on peräisin sähköpostikyselyn (s) vastauslomakkeesta numero viisi. Vastaavasti merkintä ”ympärillä olevat ihmiset eivät tiedä ART-ryhmästä
- [r1]” kertoo, että havainto on luokittelussa tulkittu tuloksellisuutta heikentävänä tekijänä ja se paikantuu pienryhmätyöskentelyn (r) ryhmän yksi kirjaamaan dokumenttiin. Mikäli miinus-merkkiä ei
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ole analyysiyksikön perässä, se on tulkittu tuloksellisuutta tukevaksi tekijäksi. Tutkijan havaintoihin
perustuvat analyysiyksiköt on luokittelussa merkitty tunnisteella ”[h]”, esimerkiksi ”menetelmän
tarkoituksenmukainen soveltaminen [h]”.
Suurin osa tunnistetuista ART-ryhmän tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä edusti erilaisiin
nuoren mikrosysteemeihin kuuluvia elementtejä. Mikrosysteemi rakentuu erilaisten toimintojen,
roolien ja yksilöiden välisinä suhteina. Tähän yksilön lähiympäristön rakenteeseen sisältyy myös
yksilöiden temperamentti, persoonallisuus ja käsitysjärjestelmät (Bronfenbrenner 2002, 264; ref.
Härkönen 28). Härkönen (2008, 28) korostaa, että vaikka mikrosysteemit vaihtelevat yksilökohtaisesti, tunnusomaista on, että yksilö on aktiivinen osallistuja kaikissa mikrosysteemeissään. Kotiin,
kouluun ja kaveripiiriin oli aineistossa useita viittauksia ja ne ovatkin nuorten tyypillisiä mikrosysteemeitä. Lähipiiri-käsitteellä viitattiin aineistossa myös naapurustoon ja lähiön toimijoihin. Aineistossa tuli esille myös lastensuojelulaitosympäristö ja nuoren hoitotaho, jotka molemmat voidaan
paikantaa nuoren mikrosysteemiksi. Vahvimpana mikrosysteeminä aineistossa tuotiin esille itse
ART-ryhmä, mikä on tietysti luonnollista, koska tutkimuksessa selvitettiin juuri tämän ryhmän tuloksellisuuden tukemisen elementtejä.
Mesosysteemi muodostuu kahden tai useamman yksilön lähiympäristön eli mikrosysteemin välisistä yhteyksistä (Bronfenbrenner 2002, 264). Mikrosysteemien väliseen eli mesosysteemiseen vuorovaikutukseen aineistossa oli määrällisesti melko vähän viittauksia. Lähinnä esiin nousivat nuorten
erilaisten lähipiirien ja ART-ryhmän välinen yhteys tai yhteydenpito. Esille tuli myös nuoren hoitotahon ja perheen välinen vuorovaikutus. Kaikista vähiten aineistoviittauksia voitiin paikantaa Bronfenbrennerin eksosysteemiseen vuorovaikutuksen tasoon, johon kuuluu mesosysteemisen vuorovaikutuksen lisäksi vähintään yksi sellainen mikrosysteemi, jossa yksilöllä ei ole aktiivista roolia, mutta joka liittyy jollakin tavoin hänen välittömään ympäristöönsä luo edellytyksiä toiminnalle (Bronfenbrenner 2002, 264–265.) Eksosysteemisinä, välillisinä toimijoina aineistossa esiintyivät poliisi ja
lastensuojelu, jotka molemmat liittyvät nuoren elämään kehitystä valvovina ja turvaavina tahoina.
(ks. Härkönen 2008, 30–31.)
Makrosysteemi on tunnusomainen tietylle kulttuurille tai sosiaaliselle kontekstille ja siihen sisältyy
kaikki edellä mainitut systeemit, yksilön ympäristöjen mikro-, meso- ja eksotasot. Makrosysteemitarkastelussa huomioidaan erityisesti edellä mainittuihin alatasoihin sisältyvät kehitystä kiihdyttävät
käsitysjärjestelmät, voimavarat, vaarat, elämäntavat, mahdollistavat palvelurakenteet, elämänkulun
vaihtoehdot ja sosiaalisen vuorovaikutuksen muodot. Myös kulttuuriset arvot, tavat ja lait sisältyvät
makrosysteemiin. (Bronfenbrenner 2002, 265; ref Härkönen 2008, 31–32.) Makrosysteemissä vaikuttavat tekijät konkretisoituvat systeemin kaikkien toimijoiden ajattelussa ja toiminnassa. Bron18

fenbrenner (2002, 266) korostaakin, että makrojärjestelmälle tunnusomaiset käyttäytymis- ja käsitysmallit ovat vahvasti kulttuuriin sidottuja ja siirtyvät sukupolvelta toiselle erilaisten kulttuuriinstituutioiden, kuten perheen tai koulun, toteuttamien sosialisaatioprosessien välityksellä (ks. Härkönen 2008, 32). Makrosysteemisinä elementteinä aineistossa oli mainittu muun muassa kodeissa
esiintyvä vastuuta pakeneva kasvatustapa, leimaava ennakkoasenne, jolla nuoriin yleisesti suhtaudutaan sekä yleinen käsitys ja toimintatapa, jolla käytöshäiriöihin reagoidaan. Myös ARTintervention toteutukseen liittyvä toimintamalli ja siihen liitetyt toimintaa ohjaavat periaatteet paikansin myös makrosysteemiin kuuluviksi, sillä ne muodostavat mahdollistavan toimintarakenteen
interventiolla tavoiteltavalle nuoren käytöksen muutokselle.
Kronosysteemillä Bronfenbrenner (2002, 235–237; ref. Härkönen 2008, 32) tarkoittaa ulkoisten
ympäristöjen muuttumista ja kehittymistä ajassa, jota voidaan tarkastella eripituisina ajanjaksoina.
Härkönen (2008, 32) nimesi kronosysteemin elementteinä mm. tiettyyn ikäkauteen liittyvät roolit,
suhteet ja säännöt, joilla on merkittävä vaikutus nuoren kehitykseen. Tällaisia nuorten kehitykseen
vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi murrosiän siirtymävaiheeseen liitetty identiteetin muodostuminen, kaveripiirin merkitys tai uusien kulttuuristen ilmiöiden ilmaantuminen. Ajassa muuttuvina,
kronosysteemisinä tekijöinä aineistossa mainittiin nuoruuteen kuuluva identiteetin rakentaminen
sekä nuorille tyypillinen käyttäytyminen, johon liittyy kaveripiirin korostunut asema ja huomiohakuisuus.
ART-ryhmiin osallistuneiden palautteet
ART-ryhmiin osallistuneiden palautteista tunnistettiin yhteensä 10 ART-intervention tuloksellisuuteen liitettävissä olevaa tekijää, joista seitsemän paikantui luokittelussa mikrosysteemiin. Suurin osa
mikrosysteemin tekijöistä edusti yksilötason persoonallisuuteen tai käsitysjärjestelmiin liitettäviä
asioita, kuten odotuksia, ajattelua tai tulkintaa. Vain yksi maininta liittyi osallistujan ja ryhmän väliseen vuorovaikutukseen. Meso- ja eksosysteemiin paikantuvia tekijöitä ART-ryhmäläisten palautteissa ei ollut, mutta makrotasolle luokiteltavina elementteinä oli aineistossa mainittu ryhmän toteutukseen ja toimintatapaan sekä järjestämisen periaatteisiin liittyviä tekijöitä.
3.2.2 Luokitellun aineiston teemoittelu
Teemoittelu on luonteeltaan aineistolähtöinen tutkimusmenetelmä, jossa havaintoyksiköitä yhdistellään siten, että saadaan niiden abstraktiotasoa nostettua. Abstrahointi mahdollistaa olennaisen tiedon poimimisen ja aineiston ilmiötasoisen käsittelyn (vrt. Eskola & Suoranta 1998, 175–181; Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–109). Kyse on aineiston eräänlaisesta suodattamisesta ja tavoitteesta il-

19

maista sisältö kiteytyneesti, mutta kuitenkin niin, että se vielä havainnollistaa aineistoa kadottamatta
siitä sen oleellista informaatiota.
Tässä tutkimuksessa teemoittelun tavoitteena on tarkoituksenmukaisilta osin yhdistää ja jäsentää
luokittelun tulosta ja tunnistaa kuhunkin luokittelutasoon liitetyt elementit. Teemoittelu toteutetaan
kunkin luokan osalta erikseen, jotta analyysin lopputuloksia voidaan tarkastella ekologisen sosiaalityön viitekehystä ja teoriaa vasten. Teemoittelussa tuotetun aineiston jäsennyksen perusteella on
mahdollista kuvata tekijöitä, jotka joko tukevat tai estävät ART-ohjelmaan osallistuneiden nuorten
käyttäytymisen muutosta ja joilla voidaan olettaa olevan sitä kautta vaikutusta ARTryhmäintervention tuloksellisuuteen. Aineistoviittausten esittäminen kielteisessä tai myönteisessä
muodossa ei vaikuttanut teemoitteluun, vaan viittauksen sisältö ja merkitys ratkaisivat viittauksen
paikan. Aineistoviittausten esittämistapa tuloksellisuutta tukevana tai sitä heikentävänä tekijänä
huomioidaan kuitenkin tutkimustulosten raportoinnissa, jossa kuvataan tunnistettuja teemoja yksityiskohtaisemmin. Sama aineistoviittaus oli joissakin kohdin mahdollista liittää ja tulkita kahteen tai
useampaan teemaan, mutta yhdistin sen teemaan, joka mielestäni parhaiten kuvasi aineistossa ilmaistua alkuperäistä asiayhteyttä.
Pienryhmätyöskentelyn dokumentaatio, havainnointiaineisto ja sähköpostikysely
Teemoittelu toteutettiin siten, että kunkin systeemitason havaintoyksiköt jäsenneltiin ryhmiin (ks.
liite 3). Samaa asiaa kuvaavat viittaukset muodostivat ryhmän, joka nimettiin havaintoyksiköitä
kuvaavalla ja niitä yhdistävällä otsikolla. Mikrosysteemin tasolla havaintoyksiköitä oli yhteensä
124 ja ne tiivistettiin 32 alaotsikkoon. Esimerkiksi ”opittujen taitojen arvostamisen puute lähipiirissä - [s7]” ja ”lähipiiri ymmärtää taitojen tärkeyden [s11]” yhdistettiin otsikon ”arvostaminen” alle.
Havaintoyksiköiden määrä vaihteli alaotsikoittain. Alaotsikoiden ”sitoutuminen” ja ”ohjaajien keskinäinen vertaistuki” alle tuli vain yksi havaintoyksikkö, kun taas alaotsikko ”sisäinen motivaatio”
yhdisti 12 havaintoyksikköä. Alaotsikot jäsenneltiin edelleen niitä yhdistäviksi pääotsikoiksi, joita
muodostui 11. Esimerkiksi ”konkreettinen apu ja palkitseminen arjessa” ja ”harjoittelun tukeminen”
yhdistettiin pääotsikoksi ”konkreettinen tukeminen”. Pääotsikot tiivistettiin lopulta viideksi keskeiseksi mikrosysteemiä kuvaavaksi teemaksi. Esimerkiksi teema ”positiivinen vahvistaminen” yhdisti
pääotsikot ”konkreettinen tukeminen” ja ”lähipiirin suhtautuminen”. Mikrosysteemin havaintoyksiköt tiivistyivät teemoittelun kolmessa abstraktiotasoa vähitellen lisäävässä vaiheessa ensin neljäsosaan, sitten kolmasosaan ja lopulta puoliin. Tällä tavoin teemoitellen 124 havaintoyksikköä sijoitettiin lopulta viiden pääteeman alle. (Ks. liite 3.)
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Mesosysteemille paikantuneita havaintoyksiköitä oli aineistossa 12, jotka tiivistettiin ensin neljäksi
alaotsikoksi, sitten kahdeksi pääotsikoksi ja lopulta yhdeksi teemaksi. Eksosysteemiin paikantui
aineisosta vain viisi havaintoyksikköä, jotka tiivistettiin kolmeksi otsikoksi ja lopulta yhdeksi teemaksi. Makrosysteemitason havaintoyksiköitä oli aineistossa toiseksi eniten. Nämä 26 makrotasolle
sijoittuvaa mainintaa tiivistettiin ensin kahdeksaksi otsikoksi, jotka yhdistettiin tämän jälkeen kahdeksi teemaksi. Kronosysteemin 12 havaintoyksikköä tiivistettiin ensin kolmeksi otsikoksi ja lopulta yhdeksi teemaksi. (Ks. liite 3.)
Analyysin lopputuloksena saatiin muodostettua yhteensä 10 teemaa, jotka kuvaavat ART-ohjaajien
kokemuksiin perustuen painopistealueita, joilla on merkitystä interventiossa opittujen taitojen oppimiselle ja taitojen siirtymiselle käytäntöön. Koska taitojen siirtyminen käytäntöön kuvaa intervention tuloksekkuutta, voidaan näiden painopistealueiden tulkita tiivistävän ART-intervention tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja vastaavan näin tutkimuskysymykseen.
ART-ryhmiin osallistuneiden palautelomakkeet
ART-ryhmiin osallistuneiden palautelomakkeiden mikrosysteemin tasolle sijoittuvasta seitsemästä
tekijästä voitiin muodostaa neljä alaotsikkoa, jotka kaikki oli liitettävissä osallistujan motivoitumiseen. Kolmea makrotasolle sijoitettua analyysiyksikköä yhdisti ryhmän toteutukseen liittyvät toimintatavat.

4. Analyysin tulokset: tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät
Tässä luvussa esittelen ART-ohjaajien käsitykset ART-intervention tuloksellisuuteen vaikuttavista
tekijöistä Bronfenbrennerin teorian systeemitasoihin luokiteltuna. Kuvaan jokaisen luokan osalta
aineistosta tunnistetut keskeiset teemat sekä niiden keskeisen sisällön hyödyntäen soveltuvilta osin
aineistositaatteja. Esitän taulukossa 1 teemoittelun yhteenvedon kunkin luokan osalta erikseen. Kullekin systeemitasolle paikantuneiden yksittäisten viittausten määrä on esitetty suluissa systeemiluokan nimen perässä. Kunkin tunnistetun teeman kohdalla suluissa on lisäksi eritelty ensin yksittäisten ilmausten määrä, ja sitten sen jakautuminen aineistossa esiintyneisiin myönteisiin (+) ja kielteisiin (-) ilmauksiin. Teemoittelu ja abstrahointi sekä tutkijan päättelypolku on tarkistettavissa kokonaisuudessaan liitteessä 3 kunkin systeemitason osalta erikseen esitetyistä aineiston redusointitaulukoista.
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Taulukko 1. ART-ryhmien tuloksellisuuden tukemisen painopisteet sekä niiden keskeiset osatekijät Bronfenbrennerin systeemitasojen mukaan luokiteltuna.
Systeemitaso

Tuloksellisuuden tukemisen painopisteet

ART-OHJAAJIEN KÄSITYKSET
Mikrosysteemi Onnistunut vuorovaikutus lähipiirissä
(124)
(17: 4 + ja 13 -)

Tukemisen osatekijät
kohtaaminen vuorovaikutuksessa
uhkaavan käytöksen kokemisen välttäminen

Positiivisen vahvistamisen logiikka
(21: 14 + ja 7 -)

lähipiirin suhtautuminen
konkreettinen tukeminen

ART-ryhmän tuki
(34: 26 + ja 8 -)

ART-ryhmän merkitys
ART-ryhmän organisointi

Osallistujan riittävät kognitiiviset taidot ja mielenterveys
(23: 10 + ja 13 -)

ymmärrys valinnoista ja seurauksista
ryhmätyöskentelytaidot
nuoren psyykkinen tila

Motivaatio
(29: 21 + ja 8 -)

oma suhtautuminen
hyödyn kokeminen

Mesosysteemi
(12)

Yhteistyö nuoren lähipiirien kanssa
(12: 7 + ja 5 -)

yhteinen tavoite
nuoren lähipiirin saaminen mukaan

Eksosysteemi
(5)

Kontrolli ja tiedonkulku
(5 +)

viranomaisten puuttumisen mahdollisuus
tiedonkulku eri toimijoiden kesken
yhteistyö viranomaisten ja lähipiirin välillä

Makrosysteemi
(26)

Yhteiskunnallisten haasteiden tunnistaminen
(12: 5 + ja 7 -)

yleinen asenne nuoria ja kasvatusta kohtaan
käytösnormista poikkeamisen huomioiminen
koulun rangaistusnormit
koulukiusaaminen
ymmärrys vuorovaikutuksesta

ART-intervention toteutusperiaatteet
(14: 10 + ja 4 -)

ART-ryhmän houkuttelevuus
intervention perusteleminen
ART-interventioon liittyvät järjestelyt

Nuorten identiteetin rakentumisen tukeminen
(12: 2 + ja 10 -)

nuorten roolikäyttäytyminen
kaveripiirin korostunut merkitys
identiteetin rakentaminen

Kronosysteemi
(12)

ART-RYHMIIN OSALLISTUNEIDEN KÄSITYKSET
Mikrosysteemi Motivaatio
(7)
(7: 4 + ja 3 -)

Makrosysteemi
(3)

Ryhmän toteutukseen liittyvät toimintatavat
(3: 2+ ja 1 -)

odotukset
hyödyn kokeminen
tunnetila ryhmään tullessa
ryhmään osallistuminen ja siellä toiminen
ulkoisen motivoinnin keinot
velvoittava osallistuminen
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4.1 Perustana onnistunut vuorovaikutus, ryhmän tuki ja oma motivaatio
Mikrosysteemin tasolle sijoittuvat paitsi yksilöiden temperamentti, persoonallisuus ja käsitysjärjestelmät, niin ennen kaikkea toimintojen ja yksilöiden väliset suhteet kaikissa niissä lähipiireissä,
joissa yksilö on vahvasti osallisena (Bronfenbrenner 2002, 264; ref. Härkönen 2008, 28). ARTohjaajien kokemuksiin perustuen voidaan ART-ryhmän tuloksellisuutta tukevat mikrosysteemisen
tason havainnot tiivistää viiteen keskeiseen teemaan: 1) onnistunut vuorovaikutus lähipiirissä, 2)
positiivisen vahvistamisen logiikka, 3) ART-ryhmän tuki, 4) osallistujan riittävät kognitiiviset taidot ja mielenterveys ja 5) motivaatio. Kun edellä mainittuja teemoja tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, voidaan kohdat 1–4 tulkita myös motivoitumiseen vaikuttavina tekijöinä.
Onnistunut vuorovaikutus lähiympäristössä merkitsee hyväksytyksi tulemista ja kohtaamista yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Kyse on kiinnostuksen osoittamisesta ja sekä sen ymmärtämisestä, että vuorovaikutuksessa on kyse aina kahden osapuolen toiminnasta. Aineistossa kuvattiin
tätä ymmärryksen puutetta osuvasti maininnalla, että käyttäytymisen muutoksen esteenä on ”vanhempien ajatus, että vuorovaikutuksen ongelma johtuu vain nuoresta”. Uhkaavan käytöksen kokeminen esimerkiksi erimuotoisena koulukiusaamisena on yksi merkittävä vuorovaikutussuhteisiin
kielteisesti vaikuttava tekijä, sillä seuraukset heijastuvat helposti nuoren muihinkin suhteisiin. Merkillepantavaa on se, että ART-ohjaajien vastauksissa onnistunut vuorovaikutus -teeman alle paikantui vähiten viittauksia (17) ja niistäkin peräti 13 oli esitetty negaation kautta. Vuorovaikutuksen
epäonnistuminen liitettiin lähinnä kotiin tai kouluun. Kotona esiintyvä ”puuttuva huoli nuoresta”
tai sen tarjoamat ”riittämättömät kasvun edellytykset” sekä ”kouluyhteisön sitoutumisen puute”
nuoren sosiaalisen käyttäytymisen oppimisprosessin tukemisessa kertoivat keskeisimmin paikat,
jossa epäonnistunut vuorovaikutus nähtiin vaikuttavan heikentävästi ART-ryhmän tuloksellisuuteen.
Positiivinen vahvistaminen lähipiirissä näkyy nuoreen suhtautumisena ja konkreettisena tukemisena. Oleellista on huomion kohdistaminen myönteisiin asioihin positiivisella tavalla. Aineistossa
ympäristön asennetta ja suhtautumista kuvattiin kannustamisena ja arvostamisena, mutta myös vähättelynä ja arvostamisen puutteena. Kannustus liitettiin muun muassa ”hyvien muutosten huomioimiseen” ja ”opettajien kannustavaan asenteeseen”. Konkreettisella tukemisella viitattiin lähipiirin tarjoamaan apuun, palkitsemiseen, ART-ryhmätehtävien harjoittelun tukemiseen sekä ympäristön antamaan palautteeseen yleisesti. Positiiviseen vahvistamiseen liitetyistä maininnoista (21)
kolmasosa oli ilmaistu käytöksen muutosta estävinä tekijöinä, kuten myönteisen palautteen puutteena.
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ART-ryhmän tarjoama tuki nousi aineistossa teemaksi, johon oli eniten viittauksia (34). Suurin
osa (22) maininnoista kuvasi ryhmän myönteisiä ja muutosta tukevia merkityksiä, kuten hyvää ilmapiiriä, yhdessä harjoittelua, vertaistukea ja ohjaajan vilpitöntä halua auttaa. Lisäksi ryhmän sääntöjen merkitystä korostettiin ryhmän toimintaa ja sen toimijoiden välistä vuorovaikutusta turvaavana tekijänä. ART-ryhmän organisointiin liitetyistä viittauksista (12) puolet oli esitetty kriittiseen
sävyyn ja viittasivat puutteisiin tai parantamiskohteisiin. Muun muassa ”ryhmään ohjautuminen
muiden suosituksesta” tai ”velvoittava osallistuminen” mainittiin motivoitumista ja oppimista heikentävänä tekijänä. Myös ryhmien heterogeenisyys ja ryhmään osallistumisen erilaiset syyt liitettiin
ART-ryhmän potentiaalista tukea heikentäväksi tekijäksi. ART-ryhmän organisointiin voidaan liittää myös ohjaajien keskinäinen vertaistuki, jolla on ohjaajien sitoutumista ja ohjaajana kasvamista
vahvistava merkitys.
Osallistujan riittävät kognitiiviset taidot ja mielenterveys muodostivat aineiston neljännen mikrosysteemisen tason teeman. Hieman yli puolet tämän teeman alle liitetyistä viittauksista (23) oli
ilmaistu puutteina tai toiminnan vaikeutena. Keskeisimmäksi alueeksi ja käyttäytymisen muutosta
tukevaksi painopisteeksi nousi nuoren ymmärrys valinnoista ja seurauksista. Kyse on vaikeuksien
tiedostamisesta, moraalisen päättelyn kypsyydestä sekä ymmärryksestä, joka liittyy valintojen tekemisen mahdollisuuteen ja käyttäytymisen seurauksiin. Tavoitteellinen ryhmätyöskentelytaito
nähdään ryhmätoimintaan osallistumisen edellytyksenä, ja tähän liittyvää haastetta aineistossa kuvattiin esimerkiksi ”vaikeutena jakaa ohjaajan huomiota muiden kanssa” tai ”oppilaan rajoittuneena kykynä ottaa vastaan myönteistä palautetta”. Nuoren psyykkiseen tilaan liitetyt seikat tulivat
aineistossa esille vain kielteisten ilmaisujen kautta lähinnä ahdistuneisuutta ja mielenterveyden häiriöitä kuvaavina viittauksina. Ahdistusta kuvaa osuvasti muun muassa ilmaus, että nuorella voi olla
”vaikeus suoda itselleen hyvää”.
Motivaatio muodosti oman itsenäisen otsikon mikrosysteemiin paikantuvien analyysiyksiköiden
temaattisessa analyysissä, mutta se voidaan tulkita myös koko mikrosysteemin havaintoja kokoavaksi teemaksi. Kun tarkastellaan motivoitumista itsenäisenä teemana, voidaan ART-ohjaajien motivoitumiseen liitetyistä havainnoista (29) erottaa kaksi alaryhmää: nuorten oma suhtautuminen ja
hyödyn kokeminen. Oma suhtautuminen näkyy sisäisenä motivaationa, sitoutumisena ja haluna harjoitella. Sisäiseen motivaation liitettiin pääasiassa kielteisiä ilmaisuja (7), kuten ”ei omaa halua” tai
”ongelmien selittäminen muiden syillä”. Hyödyn kokeminen kuvattiin oivalluksena siitä, että opittujen taitojen avulla on mahdollisuus oppia uusia taitoja ja välttää ongelmia.
Mikäli motivaatio ajatellaan kokoavan kaikkia mikrosysteemiseen tasoon paikantuvia tuloksellisuutta tukevia elementtejä, voidaan osallistujan riittävät kognitiiviset taidot ja mielenterveys tulkita
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edellytyksenä sille, että hän pystyy asettamaan tavoitteita ja motivoitumaan niistä. Onnistunut vuorovaikutus ja ympäristön positiivinen palaute sekä ART-ryhmän tuki voidaan tulkita sen sijaan ulkoisina motivaatiota tukevina ja rakentavina tekijöinä. Tässä mielessä mikrosysteemiin paikantuvat
ART-ryhmän tuloksellisuutta tukevat elementit voidaan kiteyttää muodostuvan osallistujan omasta
sisäisestä motivaatiosta sekä tätä tukevasta yksilön ulkoisesti rakentuvasta motivaatiosta, johon
ympäristö voi osallistua monella tasolla erilaisten palautemekanismien muodoissa.
ART-ryhmiin osallistuneiden palautelomakkeista tunnistetut tuloksellisuuteen liitettävät mikrosysteemiset tekijät (7) yhdistyivät kaikki myös motivoitumiseen. Motivaatiosta kertoi mm. se, montako
kertaa ryhmän kokoontumisiin oli osallistuttu. Nuorten palautteissa oli viittauksia, jotka kertoivat
ennakkoasenteesta ja ryhmään osallistumiseen liittyvistä odotuksista. Motivaatiota tukevana tekijänä korostui kurssilta odotettu hyöty. Ryhmän toimintaan osallistumista rajoittavana ja samalla motivaatiota vahvasti heikentävänä tekijänä palautteissa näkyi kielteisen tunnetilan kuvaaminen, vaikkakin se näytti liittyvän ryhmän ulkopuolisiin ja ryhmää edeltäviin vuorovaikutustilanteisiin. Joidenkin kohdalla ryhmässä esiintyvä kiusaaminen hankaloitti ja vähensi motivaatiota toimia ryhmässä. ART-ryhmäläisten palautteista tunnistetut mikrosysteemiin sijoittuvat elementit olivat kaikilta
osin löydettävissä myös ART-ohjaajien käsityksiä kuvaavassa aineistossa, joten palautelomakkeiden informaation voidaan katsoa tältä osin tukevan ohjaajien käsityksiä menetelmän tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

4.2 Lähipiirien yhteistyö varmistaa ymmärrystä yhteisestä tavoitteesta
Kahden tai useamman mikrosysteemin väliset suhteet muodostavat Bronfenbrennerin mesosysteemisen tason vuorovaikutuksen. Aineistossa tämä vuorovaikutus nähtiin opittujen taitojen käytäntöön siirtämisen edellytyksenä. ART-ohjaajien vastauksissa (12) korostui yhteisen tavoitteen ymmärryksen merkitys nuoren lähipiirien keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Keskeiseksi seikaksi
ART-ohjaajat nimesivät nuoren lähipiirin mukaan saamisen, jotta ”tavoitteellinen työskentely yhteisössä” olisi mahdollista. ART- ohjaajat mainitsivat riittävän informoinnin tärkeyden muun muassa
siinä, että ”kodin kiinnostus ryhmän toimintaan” saadaan herätettyä. Tietoisuus ART-menetelmästä
lisää ”yhteisön hyväksyntää”, tukee ”eri tahojen hengessä mukana olemista” sekä mahdollistaa
sen, että nuori ”uskaltaa kokeilla taitoja [..] siinä piirissä joka tietää ART:sta”. Mesosysteemisistä
piirteistä ehkä merkittävimpänä ART-ryhmän tuloksellisuutta heikentävänä tekijänä olikin maininta
siitä, että ”taitojen opettelu tapahtuu eri ympäristössä/viiteryhmässä, kuin missä niitä pitäisi osata
käyttää”.
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4.3 Tietoisuus viranomaisten kontrollista motivoi ja ohjaa
Kun mesosysteemi laajenee vähintään yhdellä sellaisella mikrosysteemillä, jossa yksilöllä ei ole
aktiivista roolia, kutsutaan sitä Bronfenbrennerin systeemiteoriassa eksosysteemiksi. Tyypillistä
eksosysteemille on, että se luo yhteiskunnan toiminnalle yleisiä edellytyksiä. ART-ohjaajat olivat
tarkastelleet ART-ryhmän tuloksellisuutta tukevia tekijöitä eksosysteemisten tekijöiden näkökulmasta varsin niukasti. Vain kahdessa sähköpostikyselyn vastauslomakkeessa oli viittauksia (5), jotka oli mahdollista paikantaa nuoren eksosyteemiin kuuluviksi tekijöiksi. Maininnat liittyivät viranomaisten kontrollitehtävään ja siihen, että heidän roolinaan on valvoa ja tarvittaessa puuttua nuorten
elämään. Konkreettisina ART-ryhmän tuloksellisuuteen vaikuttavina ja motivaatiota edistävinä tekijöinä mainittiin ”poliisin puuttumiselta välttyminen” ja ”lastensuojelutoimien välttäminen”. Tässä yhteydessä korostettiin myös yhteistyön ja tiedonkulun merkitystä nuorten elämässä vaikuttavien
eri toimijoiden kesken.

4.4 Yhteiskunnallisten haasteiden tunnistamisesta niihin puuttumiseen
ART-ohjaajien käsitykset makrosysteemiin paikantuvista ART-ryhmän tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä voidaan tiivistää kahden pääteemaan ympärille – yhtäältä yhteiskunnallisten haasteiden tunnistamiseen sekä toisaalta ART-intervention toteutusperiaatteisiin. Vallitsevat käsitysjärjestelmät, asenteet, toimintatavat ja normit asettavat omat reunaehtonsa ART-ryhmän tuloksellisuuden tukemiselle. Näihin liitetyt käsitykset olivat pääsääntöisesti tuotu aineistossa esille kielteisten ilmausten muodossa. Tuloksellisuutta heikentävänä tekijänä nähtiin yleinen asenne nuoria ja
kasvatusta kohtaan. ART-ohjaajat ilmaisivat tällaiseen yleiseen asenteellisuuteen liittyviä asioita
muun muassa viittauksilla ”vanhemmat eivät aseta rajoja nuorille”, ”vanhemmat ovat kiireisiä ja
itsekeskeisiä” tai ”nuoret leimataan häiriköiksi yksipuolisesti”. Haasteena nähtiin myös se, että
nuorten huono käytös saa usein osakseen suuremman huomion kuin hyvä. Yhdessä vastauksessa
olikin asia ilmaistu ytimekkäästi niin, että ”itsehillinnän hallintaa on vaikea huomata arjessa”.
Koulun vallitsevien rangaistuskäytäntöjen toimivuus kaikkien kohdalla asetettiin niin ikään kyseenalaiseksi. Lisäksi koulukiusaaminen mainittiin yhtenä ongelmakäyttäytymistä provosoivana riskitekijänä.
Toinen makrotasoon kytkeytyvä keskeinen ART-ryhmän tuloksellisuuteen vaikuttava tekijä on intervention yleiset toteutusperiaatteet, joiden takana vaikuttaa vahvasti intervention taustateoria.
Toiminnan toteutusperiaatteet luovat omanlaisensa sosiaalisen vuorovaikutuksen muodon ja käyttäytymisen muutosta tukevan rakenteen. Paikansin makrotasolle tekijät, jotka viittaavat ARTryhmän houkuttelevuuteen ja yhteisen ymmärryksen muodostamiseen intervention tarpeellisuudesta
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sekä muihin tämän kaltaisiin järjestelyihin liittyvät seikat, koska ne edustavat mielestäni vallitsevia
teoriaan pohjautuvia käsityksiä intervention toimintatavoista. Toisin kuin edellä mainittuihin vallitseviin yhteiskunnallisiin makrotason elementteihin, näihin intervention toimintaperiaatteisiin on
helpompi puuttua. ART-ohjaajat toivat esille onnistumisen palkitsemisen ja houkuttelevien puitteiden luomisen osana motivointia, kannustusta ja mukavan tunnelman luomista. ART-intervention
järjestelyissä tuloksellisuutta heikentävinä tekijöinä tuotiin esiin selkeän struktuurin, erityisesti tilan
ja ajan, puuttuminen sekä intervention monitahoinen toteutusympäristö, jonka mainittiin ”hankaloittavan suhteiden ja vuorovaikutuksen hallittavuutta”.
ART-ryhmiin osallistuneiden nuorten palautteissa oli vain kolme havaintoa, jotka oli mahdollista
kytkeä makrosysteemin elementteihin kuuluviksi. Kaikki maininnat liittyivät ryhmän toteutuksen
periaatteisiin, joihin myös ART-ohjaajat olivat vastauksissaan kiinnittäneet huomiota. Kiitosta nuoret antoivat käytetyistä ulkoisen motivoinnin keinoista ja kritiikki kohdistui erityisesti ryhmän ohjaamisen tapaan, jossa ei oltu riittävästi huomioitu osallistujan omaa mielipidettä. Velvoittava osallistuminen ryhmään ja nuoren mielipiteen ohittaminen on mahdollista tulkita osaksi mikrosysteemiin kuuluvaa vuorovaikutusta, mutta mikäli se tulkitaan osaksi ryhmän yleisiä organisoinnin periaatteita, niin kyse on makrosysteemisestä toimintatavasta.

4.5 Kaveripiirin merkitys ja sen huomioimisen suuri haaste
Bronfenbrenner määritteli nuorten kehittymiseen ja ajan ilmiöihin liittyvät tekijät kronosysteemisiksi elementeiksi. ART-ohjaajien käsityksissä nousi tällaisina tekijöinä nuorten korostunut roolikäyttäytyminen. Roolikäyttäytymiseen liittyi pääosin kielteisiä ilmauksia, muun muassa ”mielipiteiden ilmaisu ryhmässä tapahtuu roolin kautta” kiteyttää keskeisesti ajatuksen, kuinka nuorilta
usein puuttuu rohkeus ilmaista ryhmässä itsenäisesti omaa ajatteluaan tai tahtoaan. Kaveripiirin korostunut merkitys tuotiin niin ikään kielteisten ilmausten muodossa esiin. ”Kaverien odotus tietynlaiselle käyttäytymiselle” sekä ”pelko/uhka menettää kaverit” kuvastavat hyvin sitä, miten voimakkaasti ohjaajat näkevät kaveripiirin ohjaavan nuoren käytöstä ja uskovat sen myös rajoittavan, tai
jopa kokonaan estävän, ART-ryhmässä opittujen taitojen juurtumisen osaksi arjen uusia toimintatapoja. ART-ohjaajien vastauksissa korostui kuitenkin se, että nuorille tyypillinen huomionhakuisuus
ja edellä mainitut nuoruuteen liitetyt elementit luovat myös mahdollisuuden käyttäytymisen myönteiselle muutokselle. Tämän potentiaalin hyödyntämiseksi nuorille tulisi turvata riittävä, heidän kehitysvaiheensa huomioiva identiteetin rakentumisen tuki.
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5. Intervention tuloksellisuustarkastelu sosiaalityön viitekehyksessä
Chenin (2005) muutosteorian mukaan interventiossa tavoiteltu muutos tapahtuu erilaisten muutosvoimien ja näiden aikaansaamien osamuutosten summana. ART-interventiossa opeteltavien taitojen
oppimista tuetaan ja vahvistetaan kognitiivis-behavioristisen teorian mukaan muun muassa malli- ja
vertaisoppimista sekä positiivista vahvistamista hyödyntäen. (Goldstein ym. 2011, 43–49; Suomen
ART ry.) Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaisia käsityksiä ART-ohjaajilla on ryhmässä opittujen taitojen juurtumista tukevista tai sitä heikentävistä muutosvoimista. Koska fyysinen, kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö sisältävät nuoren kasvua ja selviytymistä tukevia ja sitä estäviä elementtejä, on ympäristön tarkastelu kokonaisvaltaisena systeeminä perusteltua. Tarkastelen tässä
luvussa ART-ohjaajien käsityksiin perustuen menetelmän soveltamista ja sen tuloksellisuuden tukemisen painopistealueita sosiaalityön ekososiaalisessa viitekehyksessä, jolla viittaan ihmisen ja
hänen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen huomioivaan kokonaisvaltaiseen ajatteluun.
Payne (2005, 149–152) määrittelee kirjassaan Modern social work theory sosiaalityön yleisimmäksi
sovellukseksi ekologisesta suuntauksesta Germain & Gittermanin Life model -näkökulman. Se perustuu ekologiseen näkökulmaan, joka korostaa ihmisen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutusta ja
siinä parhaan sopivuuden hakemista. Yksilön käyttäytyminen on seurausta yksilön ja ympäristön
vuorovaikutuksen toimivuudesta tai sen toimimattomuudesta. Ajatuksena on, että jokainen ohjaa
oman elämänsä suuntaa. Ellei yksilö onnistu hallitsemaan elämässään esiintyviä häiriöitä, joutuu
hän sopeutumaan ympäristön olosuhteisiin. (Emt., 150–151.) Nuorten käyttäytymishäiriöt voivat
kuvastaa eräänlaista olosuhteisiin sopeutumista ja erilaisissa tilanteissa intuitiivisesti kehitettyjä
selviytymiskeinoja. Selviytymiskeino yhtäällä voi merkitä kuitenkin ongelmia toisaalla. Jos nuoren
toimintaympäristöt vaativat kovin erilaisia selviytymiskeinoja, käyttäytyminen kokonaisuutena voi
näyttää epätasapainoiselta. Sosiaalityön keskeinen tavoite on tukea yksilöä löytämään tasapainotila
omaan ympäristösuhteeseensa.
Ekologinen näkökulma tarkoittaa häiriötekijöiden tunnistamista yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa, selviytymisstrategioiden suunnittelemista sekä riittävien resurssien järjestämistä (Payne
2005, 152). Nuoren käyttäytymiseen liitettyjen häiriötekijöiden tunnistaminen ja kokonaisuutta
huomioivien ratkaisuja suunnitteleminen edellyttää perusteellista paneutumista nuoren elämäntilanteeseen. Yksilön ekologisen kontekstin huomioiminen osana kokonaisvaltaista tilanneanalyysiä on
ekososiaalisen sosiaalityön työskentelyn lähtökohta. Ekologinen konteksti huomioidaan niin tilanteen määrittelyssä, sen arvioinnissa kuin ratkaisun etsimisessäkin (emt., 146–147). ART-ohjaajien
vastausten perusteella nuoren ekologiseen kontekstiin liittyvät keskeisesti oppilaan itsensä lisäksi
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koti ja perheenjäsenet, koulu ja siellä toimivat opettajat, muut toimijat ja koulukaverit sekä nuoren
muu kaveripiiri. Näiden lisäksi yhteiskunnan tuki- ja kontrollijärjestelmän tarjoamat palvelut ja
mahdollistavat rakenteet ovat läsnä ja vaikuttavat välillisesti nuorten elämään.
ART-interventio on toiminnallinen keino, jolla nuorta tuetaan moraalisessa harkinnassa sekä itsehillinnän ja sosiaalisten taitojen opettelemisessa. Kognitiivis-behavioristiseen teoriaan perustuva interventio korostaa ajattelua ja toimintaa ja niiden toisiaan tukevaa ja täydentävää luonnetta (vrt.
Payne 2005, 122). Myös Särkelä (2011, 43–64) korostaa ajattelun ja toiminnan symbioottisuutta
kuvaamassaan toiminnallisessa yksilö-ympäristö -suhteessa. Sekä kognitiivis-behavioristisessa
ART-menetelmässä että sosiaalityön kokonaisvaltaisessa yksilö-ympäristö -suhteessa lähtökohtana
on yksilön ajattelu- ja tulkintamallit, joihin vaikuttamalla pyritään käynnistämään toisin toimimisen
mahdollisuuden tunnistaminen. Uudenlaisen ajattelutavan omaksuminen käynnistyy ja vahvistuu
konkreettisessa toiminnassa. ART-interventiossa harjoittelu toimii tällaisen toiminnan käynnistäjänä. Toisin toimiminen vahvistaa uutta ajattelu- ja toimintatapaa ja mahdollistaa toiminnassa uudelle
uralle pääsemisen. Oma tahto hakea muutosta, selkeät tavoitteet ja ympäristöltä saatu positiivinen
palaute sekä vertaisoppiminen vahvistavat kaikki tavoiteltua käyttäytymisen muutosta.
Särkelä (2011, 43–64) erottaa toiminnallisesta yksilö-ympäristö -suhteesta kolme näkökulmaa: a)
psyykkinen oman toiminnan ohjaus, b) praktiset toiminta-areenat sekä c) tavoitteelliset toimintapolut. Pohdin tässä luvussa tutkimuksessa esiin tulleita ART-intervention tuloksellisuuteen vaikuttavia
tekijöitä Särkelän (2011) ekososiaalisen sosiaalityön näkökulmia vasten ja otsikoin tämän vuoropuhelun Särkelän yksilö-ympäristö -suhteesta erottamien näkökulmien mukaan.

5.1 Psyykkinen oman toiminnan ohjaus ja oma motivaatio
Käyttäytymisen häiriöihin puuttuminen on hyvin vaikeaa, ellei kiinnitetä huomiota nuoren motivaatioon muuttaa omaa käyttäytymistään. Motivaation varmistaminen on muutoksen edellytys. Motivaatio nousi tutkimuksessa myös korostuneesti esille muutosta tukevana tekijänä. Särkelän (2011,
43) mukaan psyykkisen oman toiminnan ohjauksen takana on todellisuuskuva, joka perustuu havaintoihimme, muistiimme ja ajatteluumme. Todellisuuskuva määrittää sitä, miten me motivoidumme toimintaan, hahmotamme toimintamahdollisuuksiamme ja ymmärrämme toimintamme
seurauksia. Toimintaamme ohjaa vahvasti saamamme palaute sekä se, kuinka tulkitsemme palautteen todellisuuskuvamme kautta. Kun palaute onnistuu muuttamaan todellisuuskuvaamme, se mahdollistaa kehityksen ja muutoksen toimintatavoissamme. Sosiaalityössä korostetaankin asiakkaan
ongelmia tuottavan todellisuuskuvan muuttamista suuntaan, joka tukisi asiakkaan tavoittelemaa
muutosta. (Emt., 43–47.)
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Muutoksen aikaansaaminen toiminnassa edellyttää siis muutosta ajattelussa. Ennen kuin ajatteluaan
voi ohjata uudelleen, pitää tulla tietoiseksi vallitsevasta todellisuuskuvasta, joka vaikuttaa oman
toiminnan taustalla (Saarinen & Lonka 2000, 201; ref. Särkelä 2011, 46). Tämän selkiyttäminen on
keskeinen osa sosiaalityötä, samoin kuin yksilön ajattelun rikastaminen tuomalla rinnalle tietoa
muista toimintavaihtoehdoista ja mahdollisuuksista. Kyse on motivaation herättämisestä ja edellytysten rakentamisesta muutokselle. ART-ohjelman mukainen aktiivinen toiminta edellyttää omaa
motivaatiota ja uskoa muutokseen. Kyse ei ole itsestäänselvyydestä, vaan nuori tarvitsee tukea tullakseen tietoiseksi siitä, millainen käsitys todellisuudesta ohjaa hänen toimintaansa. Hän tarvitsee
myös tukea ymmärtääkseen vaihtoehtoisia todellisuuskuvia ja arvottaakseen niiden merkitystä suhteessa omaan toimintaansa. Valintoja tekemällä nuori hakee ja säätää omaa ympäristösuhdettaan.
Rostila (2001, 41) liittää yksilön valintojen ja sosiaalisen ympäristön välisen parhaan soveltuvuuden
etsimiseen voimaantumisen käsitteen. Sosiaalityössä tavoiteltava muutos perustuu yksilön uskoon
omiin mahdollisuuksiinsa ja haluun saada aikaan muutos suhteessa itseensä tai ympäristöönsä. Rostilan (2001, 73) mukaan ratkaisu yhteistyön ja asiakkaan sitoutumisen ongelmaan on voimavarakeskeisyydessä ja avoimessa, tasavertaisessa dialogissa työntekijän ja asiakkaan välillä. Vikojen
sijaan tulisi pyrkiä etsimään asiakkaan vahvuuksia. Sosiaalityöntekijöiden tulisi pyrkiä selventämään, millainen on asiakkaan tapa ymmärtää elämänsä tosiasiat ja mitä asiakas itse haluaa ja hyväksyy työskentelyn lähtökohdaksi. (Emt., 73.)
Yhteiskunnalliset ongelmat kietoutuvat monimutkaisilla tavoilla yksilöllisiin ongelmiin. Joskus
mahdollisuudet puuttua ongelmia aiheuttaviin tai niitä ylläpitäviin tekijöihin ympäristössä voivat
olla hyvin rajalliset. Nuori voi tarvita tukea myös itsensä löytämiseen – muuttuviin asioihin sopeutumiseen, elämän mielekkyyden näkemiseen tai oman toimintavoimansa löytämiseen. Muutostyön
edellytyksiä luotaessa pitäisi katse kääntää paitsi perheen tai muiden lähipiirien suuntaan, niin ennen kaikkea nuoren toimintaa ohjaavaan omaan ajatteluun, asenteisiin ja toimintaan sekä sellaisiin
seikkoihin, joihin hän itse pystyy vaikuttamaan. Nuorten ajatuksiin ja toimintaan vaikuttaminen voi
parhaiten tapahtua monentasoisen palautteen muodossa niillä areenoilla, jotka ovat nuorelle tärkeitä
(vrt. Särkelä 2011, 52). Motivointi voi tapahtua systeemin kaikilla tasoilla, niin yksilön ajattelun,
lähipiirien kahdenvälisten suhteiden ja lähipiirien keskinäisen yhteistyön kuin palvelu- ja kontrollirakenteiden tasolla. Yleiset arvot, ajattelumallit sekä toiminta- ja kasvatusperiaatteet vaikuttavat
tavallaan näkymättömästi yksilön ajattelun ja kaikenlaisen vuorovaikutuksen taustalla. Kun yritetään motivoida nuorta ajattelemaan käyttäytymistään ja sen seurauksia, voisi suoran vuorovaikutuksen lisäksi keinona olla epäsuora vaikuttaminen nuorelle tärkeän ihmisen, parhaan kaverin tai kaveripiiriin kautta.
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Tutkimustulosten mukaan ART-intervention tuloksellisuutta heikensi omien vaikeuksien tiedostamattomuus sekä ymmärtämättömyys oman käyttäytymisen seurauksista ja valintojen tekemisen
mahdollisuudesta. Kun nuori ymmärtää tarvitsevansa suunnanmuutosta käyttäytymisensä suhteen ja
uskoo hyötyvänsä ART-ryhmästä, on hän jo toteuttamassa omaa tavoitettaan ja mahdollistamassa
omien myönteisten odotustensa toteutumista. Koulussa kuraattori voisi ehkä entistä vahvemmin
toimia nuoren sisäisen motivaation varmistamiseksi ennen ART-ryhmään ohjaamista. Hän voisi
haastaa nuorta pohtimaan omaa tilannettaan ja selkeyttämän todellisuuskuvaansa, jonka pohjalta
käytös ohjautuu. Tällaisella pohjustavalla asennetyöllä, jossa nuori haastettaisiin rakentavasti pohtimaan toimintaansa ja sen seurauksia sekä muita toimintavaihtoehtoja, muokattaisiin maaperää
suotuisammaksi ART-interventioon osallistumiselle ja samalla varmistettaisiin menetelmän tuloksellisuutta.

5.2 Praktiset toiminta-areenat
Ihmisen toimintaan vaikuttavat monet tekijät ja toimintaedellytykset tai niiden puutteet. Arjen hallintaan ja toiminnan ohjaukseen tarvitaan sekä omia käytössä olevia että ulkoisia voimavaroja. Nuoren rakentuva itsetunto, luottamus ympäristön muihin toimijoihin, motivaatio sekä se, millaisena
tulevaisuuden mahdollisuudet nähdään, ovat keskeisiä nuoren käytössä olevia voimavaroja, joiden
varassa hän suuntaa toimintaansa (Särkelä 2011, 48; Bandura 1977; ref. Chen 2005, 21). Omien
voimavarojen lisäsi nuori tarvitsee perheen ja muun lähipiirin tukea kasvunsa tueksi. Payne (2005,
151–152) huomauttaakin, että henkilökohtaisten ominaisuuksien ja voimavarojen käyttäminen on
sidoksissa sosiaalisiin tekijöihin, kuten ryhmän vaikutukseen, asemaan ja merkityksiin.
Tutkimustuloksissa nuoren käyttäytymistä ohjaavina tekijöinä korostui paitsi perheen osoittama
kiinnostus nuorta kohtaan, niin ennen kaikkea nuoruuteen liittyvä voimakas kaveripiirin merkitys.
Luonnollisesti koulun toimijoilla sekä sosiaalisten taitojen oppimiseen tähtäävällä ART-ryhmällä
on myös suuri vaikutus nuoren käyttäytymiseen. Nämä nuorta ympäröivät ekologisen systeemin
mikrosysteemit eli toiminta-areenat ohjaavat nuoren käyttäytymistä ja toimintaa rakenteellaan,
normeillaan sekä niissä tapahtuvalla vuorovaikutuksellaan ja rooleillaan (Särkelä 2011, 48–53).
Mikrosysteemeillä, joissa nuorella on aktiivinen toimijan rooli, on keskeinen merkitys hänen omien
voimavarojensa hyödyntämisessä ja toimintansa suuntaamisessa.
5.2.1 Tilanteiden huolellinen arviointi
Kun tarkastellaan häiriökäyttäytymistä, on oleellista kiinnittää huomiota, kuka käyttäytymisen häiriötä määrittää ja missä se tapahtuu. Onko käytös ollut sopimatonta koulussa, kotona vai lähiympäristössä, ja onko määrittäjä opettaja, äiti tai isä vai kaupan kassa? Tässä tutkimuksessa näkökulma
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oli vahvasti koulun, sillä suurin osa ART-interventioista toteutettiin juuri kouluissa ja pääasiassa
koulun henkilökunnan aloitteesta. Näin ollen tulkinta käyttäytymishäiriöistä määräytyy pitkälti koulun käyttäytymisnormien ja pedagogisen ajattelun pohjalta. Ongelmien tunnistaminen koulussa tapahtuu koulun toimintaa ohjaavan ajattelutavan suuntaisesti, ja kouluissa ja opetuksessa esiintyviin
tilanteisiin puuttumista määrittää koulun järjestyssäännöt ja oppimisen edistymisen seuranta. Näissä
tilanteissa olisi kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, miten oma ihmiskäsityksemme
ohjaa tulkintaamme tilanteesta ja sitä kautta valittua toimintastrategiaamme.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että käytösongelmat kouluissa tulevat esiin lähinnä impulsiivisena häiriökäytöksenä luokkaopetuksessa. Ongelmat paikantuvat siis keskittymistä ja ryhmätyötaitoja vaativiin
tilanteisiin. Sopimaton kielenkäyttö, koulualueelta poistuminen tai muunlainen välituntihäiriköinti
kertoo piittaamattomuudesta koulun sääntöjä kohtaan. Koulun toimintaa määrittää perusopetuslaki,
valtakunnalliset opetussuunnitelmat sekä paikalliset puitteet ja resurssit. Yksittäinen opettaja on
pinteessä luokkansa kanssa, jos yksi tai useampi oppilas häiritsee opetusta toistuvasti. Opettajien
pitäisi taata luokalle työrauha, mutta aikaa yksittäisen oppilaan ohjaamiseen ja ojennukseen on rajallisesti. Keinot puuttua tilanteeseen edellyttävät ongelman määrittämistä.
Ruohon (2001, 262–263) mukaan käyttäytymishäiriöiden ennaltaehkäisyn ja korjaamisen ensisijaisena tavoitteena tulisi olla nuorelle suotuisten kasvun olosuhteiden varmistaminen. Tässä yhteydessä perheen merkitys on ensisijainen. Sitä ei korosteta liikaa, vaikkakin yhteiskunnan kasvatusta tukevilla järjestelmillä – neuvola, päiväkoti, koulu – on myös tärkeä ja keskeinen rooli. Toissijaisena
tavoitteena käyttäytymishäiriöiden ennaltaehkäisyssä tulisi korostaa ongelmakäyttäytymisen arviointia ja siihen liittyvien riskitekijöiden tunnistamista sekä varhaista puuttumista. Ellei varhainen
puuttuminen tuota tulosta, tulisi ongelma määritellä kattavammin ja tarkemmin sekä estää ongelman laajeneminen tarkoin kohdennetulla interventiolla. (Emt., 262–263.)
Kouluissa toteutetut oppilaan tukitoimet perustuvat pedagogiseen arviointiin, jolla pyritään määrittelemään käyttäytymisongelmien syitä ja luonnetta. Kauffman (1997, 126; ref. Ruoho ym. 2001,
260) on jäsentänyt käyttäytymishäiriöiden tyypittelyä ja syytekijöitä. Ongelmat Kauffman (emt.,
260) jakaa ulospäin ja sisäänpäin suuntautuviin ongelmiin. Sisäänpäin suuntautuvasta käytöksen
problematiikasta kertoo depressiivinen ja vetäytyvä käyttäytyminen. Kouluympäristössä puututaan
ensisijassa ulospäin suuntautuviin käytöshäiriöihin, jotka Kauffmanin (emt., 260) mukaan näkyvät
aggressiona tai hyperaktiivisuutena. Syytekijät Kauffman (emt., 260) jakaa neljään ryhmään: biologiset syyt, perheestä johtuvat syyt, koulusta johtuvat syyt ja kulttuuriset syyt. Biologisia tekijöitä
ovat muun muassa kognitiiviset taidot ja temperamentti. Sekä perheeseen että kouluun voidaan liittää syytekijöinä odotukset, käyttäytymisnormit sekä sosiaalinen kasvun tuki ja kasvuolosuhteet.
32

Käyttäytymishäiriöiden kulttuurisia taustavaikuttimia ovat Kauffmanin (emt., 260) mukaan esimerkiksi media ja kaveripiiri. Tietoa tilanteesta kerätään havainnoimalla ja haastattelemalla oppilasta,
oppilaan itsearviointeja hyödyntämällä sekä kirjaamalla esiintyvien ongelmien tiheyttä ja määrää,
kestoa ja ongelmakäyttäytymisen voimakkuutta. (Kauffman 1997, 126; ref. Ruoho ym. 2001, 260–
261.)
Kauffmanin (1997) kuvaama pedagoginen arviointi on työläs toteuttaa. Arviointi tulee hyvin lähelle
yksilön tilannetta kokonaisvaltaisesti tarkastelevaa ekologisen sosiaalityön ideaa, jossa muutostyön
kohteiksi haetaan tekijöitä, jotka tuottavat tai ylläpitävät ongelmia (Särkelä 2011, 23). Tämä edellyttää, että tilanteita ei tarkastella sosiaalisesta yhteydestään irrallaan. Ongelmakäyttäytymisen taustalla vaikuttavien oppilaan toimintaa ohjaavia tekijöiden perusteellinen selvittäminen, niihin ympäristön kokonaisvaltaisesti huomioivan ratkaisun löytäminen ja riittävän tuen tarjoaminen on käytännössä kouluille iso haaste. Tämä edellyttää riittävää monen ammattilaisen työpanosta, jossa koulukuraattorin tehtävänä olisi kartoittaa olosuhteita, toimintaympäristöä ja vuorovaikutusta nuoren kotona, koulussa ja kaveripiirissä. Tavoitteena tulisi olla kokonaistilanteen mahdollisimman tarkka
analyysi ja käyttäytymisen takana vaikuttavien toimintalogiikan ja -mekanismien ymmärtäminen,
sillä häiriökäyttäytymisen taustojen ymmärtäminen on lähtökohta ratkaisuvaihtoehtojen selvittämiselle. Se, miten asiakkaan tilanne tulee ymmärretyksi, vaikuttaa siihen, millaisia ratkaisuja tilanteisiin löydetään.
Riittämättömästä arvioinnin resursoinnista voidaan olettaa seuraavan, että arvioinnin näkökulma
kapeutuu ensisijassa pedagogisten ratkaisujen etsimiseen. Tällöin tyydytään tilanteeseen, jossa ongelmakäyttäytymisen taustalla vaikuttavien syiden poistamisen ja toimintaedellytysten parantamisen sijaan keskitytäänkin oireiden hoitamiseen koulun vakiintuneiden toimintakäytäntöjen ja resurssien ohjaamina. Tällöin ART-interventionkin saatetaan odottaa tuovan pika-avun luokan työrauhaongelmiin ohjaamalla nuori ART-ryhmään, vaikka samaan aikaan nuoren tilanteen selvittely sekä
oma motivaatio ja taitojen harjoittelussa tarvittava lähipiirin tuki jäävät oppilaalta varmistamatta.
Ryhmän tuloksellisuuden näkökulmasta tämä on suuri riski sille, että ryhmässä opitut taidot jää
juurtumatta ja arkeen siirtymättä.
5.2.2 Vuorovaikutuksen kaksi puolta ja keskusteluyhteyden ylläpitäminen
Muutos edellyttää yksilön ja ympäristön toimivaa vuorovaikutussuhdetta ja siinä toisin toimimista.
Pitäisi siis vaikuttaa paitsi yksilöön ja hänen toimintaansa, niin myös ympäristöön. Muutoksessa on
kysymys toisin toimimisen edellytysten luomisesta, jossa yksilön vuorovaikutuksen varmistamisella
hänen aktiivisen toimintansa alueilla on keskeinen rooli (Särkelä 2011, 50; 59; 71). Muuttunut toi-
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mintatapa pysyy ja vakiintuu, jos sitä vahvistetaan jatkuvasti. Särkelä (emt., 23; 63) kuvaa muutosta
emergenttisenä prosessina, jossa muuttunut toiminta johtaa itseään toteuttavaan prosessiin ja omalla
logiikalla toimivaan systeemiin. Nuoren mikrosysteemit, niiden normit sekä niissä tapahtuva vuorovaikutus ja palauteprosessit määräävät sen, millaista toimintaa ne ylläpitävät.
Tutkimustuloksissa yhtenä merkittävänä ART-intervention tuloksellisuutta heikentävänä tekijänä
mainittiin kohtaamattomuus vuorovaikutuksessa. Myös kodin välinpitämätöntä suhtautumista nuoreen pidettiin esteenä ryhmässä opittujen taitojen siirtymiselle arkeen. Aineistossa kävi ilmi, että
vanhemmilla on helposti tapana ajatella, että käytöksen ja vuorovaikutuksen ongelma johtuu vain
nuoresta. Vuorovaikutuksen eriparisuus ja kommunikoinnin ongelmat tulevat tulosten mukaan
myös esille koulussa, muun muassa koulukiusaamisena tai siinä, että kaveripiiri ei hyväksy tietynlaista toimintaa tai odottavat nuoren ryhmässä hankkimansa roolin mukaista käyttäytymistä. Kehittämistä nähtiin myös siinä, että koko koulun opettajakunta saataisiin mukaan tukemaan ARTryhmäläisten sosiaalisten taitojen oppimisprosessia ja kehittämään palautteenantotapojaan. Kiireessä on ehkä helppoa kuitata nuoren käytös mahdottomana, epäitsekkäänä tai piittaamattomana ja
ohittaa se seikka, että nuori saattaa kokea näitä samoja tunteita itseensä kohdistuvissa vuorovaikutustilanteissa. Jos vuorovaikutuksessa ehditään kohdata nuori vain pinnallisella tasolla, nähdään
vain välitön käytös, eikä yhteyttä siihen, mitä on käytöksen takana. Usein vuorovaikutustilanteissa
vaikuttaa myös tilanteen ulkopuoliset tekijät erilaisina heijasteina ja tunteina. Näiden tunnistaminen
ja työstäminen vaatiikin jo luottamuksellista keskustelusuhdetta ja kehittyneitä vuorovaikutustaitoja.
Härkösen (2008, 27) mukaan suhteiden kaksisuuntaisuus korostuu nimenomaan mikrosysteemissä
eli oppilaan lähipiireissä vahvimmin (vrt. Bronfenbrenner 2002; Paquette & Ryan 2001; ref. Härkönen 2008, 27). Härkönen (emt., 26–27) jatkaa, että vanhemmat vaikuttavat lapsen käyttäytymiseen,
mutta toisaalta lapsi vaikuttaa myös vanhempien käyttäytymiseen. Sama suhteen kaksisuuntaisuus
näkyy suoraan myös koulumaailmassa oppilaan ja opettajan suhteessa. Opetuksessa yksilöllisyyden
huomioiminen vaatii tietysti asioihin tai taustoihin perehtymistä. Jos sen ehtii tehdä, opettaja viestii
samalla oppilaalle vuorovaikutustilanteen haltuunottoa ja siinä halua kohdata.
Mesosysteemin tasolle linkittyy sen sijaan kodin ja koulun vuorovaikutus ja näillä toimintakentillä
tapahtuva kasvatuksen samansuuntaisuus. Härkönen (2008, 30) korostaa mesosysteemitarkastelussaan sosiaalistumiseen vaikuttavien tekijöiden samansuuntaisuutta tai erisuuntaisuutta eli sitä, tukevatko eri mikrosysteemit toisiaan vai kokeeko yksilö niissä ristipaineita. On selvää, että jos koulun
ja kodin odotukset poikkeavat paljon nuoren käyttäytymisen suhteen, se ei tue erilaisiin vaatimuksiin orientoitumista. (Emt., 30.) Kysymys kasvatuksen periaatteiden ja rajojen noudattamisen sa34

mansuuntaisuudesta voidaan tuoda myös mikrosysteemin tasolle. Samalla tavalla nuorta voi rohkaista sääntöjen koetteluun kotona vanhempien kasvatuksen erilinjaisuus tai koulussa eri opettajien
erilaiset tulkinnat koulun normeista. Koska nuoruuteen kuuluu auktoriteettien, sääntöjen ja rajojen
koettelu, yhtenevät kasvatuksen periaatteet kotona ja koulussa selkeyttäisivät nuoren käsityksiä häneen kohdistuvista odotuksista käytöksensä suhteen. Tämä edellyttää toimivaa vuorovaikutusta ja
koulun ja kodin yhteistyöstä. Yhteistyössä ei saa kuitenkaan ohittaa nuoren oman osallisuuden merkitystä tai muuten ollaan tilanteessa, jossa muut päättävät nuoren asioista ja nuori jää ulkopuoliseksi
päätöksistä, eikä sitoudu toimimaan niiden suuntaisesti.
Koulun ja kodin normien tarkoituksena on turvata järjestystä ja ylläpitää halutun kaltaista toimintaa.
Säännöt ymmärretään kaikkia samalla tavalla koskevina ohjeina ja niiden rikkomisesta seuraa rangaistus. Kysymys kasvatuksen rajoista, rajattomuudesta ja sääntöjen rikkomisen seuraamuksista on
koulujen vanhempieniltojen kestoaihe. Tutkimuksen tuloksissa tuli esille ristiriitainen suhtautuminen rajoihin ja niiden rikkomisen seuraamuksiin. Yhtäältä korostettiin rajojen ja rangaistusten merkitystä, mutta toisaalta tuotiin esille kysymys perinteisten rangaistuskäytäntöjen toimimattomuudesta joidenkin oppilaiden kohdalla. Pitääkö siis säännöistä neuvotella ja tulkita niitä tilanteittain?
ART-ryhmää perusteltiin yhtenä rakentavana tapana puuttua myönteisin keinoin häiriökäyttäytymiseen ja tarjota perinteisten rangaistusten tilalla tukea nuorelle. Nuori, joka laiminlyö toistuvasti koulun sääntöjä, eikä välitä saamistaan jälki-istunnoista, saattaa hyötyä toisenlaisesta toimintatavasta.
Tämän kaltaiset tilanteet haastavat aikuiset aitoon ja avoimeen vuorovaikutukseen nuoren kanssa ja
kehittelemään yhteistyötä tukevia toimintatapoja. Toiminta, joka johtaa huonon käytöksen kierteeseen, ei tietenkään ole kenenkään edun mukaista. Tilanteen tarkastelukulman vaihtaminen ja sellaisen toimintamallin tavoitteleminen, joka luo hyvän muutoksen kehän, pitäisi olla yhteistyön tavoite.
On siis tärkeämpää puhua kohtaamisesta vuorovaikutuksessa kuin säännöistä ja niiden tiukasta
kiinnipitämisestä. Vastaantulo tilanteessa viestii halusta neuvotella ja hakea ratkaisua. Ilman toimivaa vuorovaikutusta ja kommunikointiyhteyttä nuoreen kasvattamisen edellytykset ovat melko heikot.
Vuorovaikutus on käytännön toimintaa, joka suuntaa ja ylläpitää ihmisen käyttäytymistä. Siksi sosiaalityössä korostetaankin vuorovaikutuksen hallintaa ja asiakkaan osallistumisen merkitystä. Rostila (1997, 55–88) kuvaa onnistunutta vuorovaikutusta samalle keskustelun kanavalle virittymisenä
(ks. myös Duyvendak, Hoijtink & Tonkens 2009; Juhila 2006, 201–255.) Dialogi, osallistuminen ja
yhteistyö on keino jakaa valtaa ja lisätä luottamusta vuorovaikutuksessa ja samalla päästä paremmin
perille asiakkaan kokemusmaailmasta (Duyevendak ym. 2009, 39). Nuoren elämismaailman tavoittaminen on mahdollista läsnäolevalla, empaattisella ja nuorta arvostavalla keskustelulla, jossa am35

mattilaisella on taito hakea keskusteluun samanvireisyyttä ja tavoitella kohtaamista ”samalla kanavalla”. Onnistuneella vuorovaikutuksella on mahdollista ymmärtää nuoren elämäntilanteen ja toiminnan logiikkaa ja määritellä siinä tarvittavaa tukea (vrt. Juhila 2006, 251). Nuoren äänen esiin
saaminen onkin tärkeää, ettei työskentely rajoitu asiantuntijakeskeiseen ongelmien ja niiden ratkaisujen määrittelemiseen (emt., 251).
5.2.3 ART-ryhmän organisointi ja toteuttaminen
ART-ryhmä toimii yhtenä keskeisenä toiminta-areenana, jossa nuori opettelee moraalista päättelyä,
itsehillintää ja harjoittelee sosiaalisia taitoja (Goldstein ym. 2011, 43–49; Suomen ART ry.) Tutkimus osoittaa, miten ohjaajien käsityksissä korostui ryhmän merkitys juuri vertaistuen tarjoamisessa
nuorille. Vertaistuki auttaa nuoria havainnoimaan muiden toimintaa ja katalysoi nuoren ajattelua.
Näin hän kiinnittää huomiota myös omaan reagointi- ja toimintatapaansa. Ryhmässä harjoitellaan
yhdessä opeteltavia taitoja sekä pohditaan epäsosiaalisen käyttäytymisen seurauksia ja tällaiseen
toimintaan liittyviä moraalisia kysymyksiä. Vertaistuen rinnalla myös ohjaajien antaman palautteen
ja kannustuksen merkitys on suuri. Tuloksissa ART-ohjaajat korostivat ohjauksessa muutoksen
mahdollisuuteen uskomisen sekä luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luomisen tärkeyttä. Uusien taitojen harjoittelu ja positiivisen palautteen antaminen ovat keskeisiä muutosta vahvistavia voimia sekä kognitiivis-behavioristiseen teoriaan pohjautuvassa ART-menetelmässä, mutta myös Särkelän (2011, 63) kuvaamassa muutoksen dynamiikan huomioivassa ekososiaalisen sosiaalityön lähestymistavassa.
ART-ryhmät toteutetaan kognitiivis-behavioristiseen oppimiseen perustuvien periaatteiden ja menetelmässä määriteltyjen käytäntöjen mukaisesti. Ne takaavat menetelmän hallittavuutta ja tuloksekkuutta. Ohjaajat toivat kuitenkin esille, että ryhmien toteutuksissa huomioidaan paikallisia tarpeita
ja reunaehtoja muun muassa harjoitettavien taitojen valinnan sekä ohjelman puitteiden ja rakenteen
luomisessa. ART-intervention toteutuksessa on panostettu ryhmän houkuttelevuuteen ja tästä ARTryhmään osallistuneet myös antoivat myönteistä palautetta. Mukavat ja rennot puitteet, aloituksen
kahvittelu- ja rupatteluhetki, kannustava suhtautuminen nuoriin, onnistumisen palkitseminen sekä
myönteisen palautteen logiikka ovat kaikki tekijöitä, joilla pyritään ylläpitämään nuorten motivaatiota. Menetelmän tarkoituksenmukaisella soveltamisella ja hyvän ilmapiirin ja ryhmähengen luomisella tavoitellaan ryhmään kuulumisen kokemusta. Nämä toimintaperiaatteista johdetut ja paikallisesti ryhmän keskinäisessä vuorovaikutuksessa toteutetut menetelmää tukevat elementit ovatkin
keskeisiä ryhmän toimintaan liittyviä tuloksellisuutta varmistavia tekijöitä.
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Tutkimuksen tulosten mukaan velvoittava tai vahvasti interventiota suosittava ryhmään ohjautuminen on yksi keskeinen seikka, johon kohdistui paitsi ohjaajien omaa, niin myös ryhmäläisten kritiikkiä. Nuoren oman motivaation puutteen kuvataan olevan toiminnan tuloksellisuutta heikentävä
tekijä. Mikäli nuori ei ole halukas osallistumaan ryhmään, saattaa häntä siihen suosittelevat ajatella,
että motivaatio herää ryhmän aikana. ART-ryhmään osallistumisen voimakkaasti kyseenalaistavat
ryhmäläiset heikentävät kuitenkin myös muiden nuorten oppimisen ja muutoksen prosessia. Tämä
on riski niille nuorille, jotka ovat löytäneet vasta äskettäin sisäisen motivaationsa käytöksensä korjaamiseen. Yhdistän motivaation merkityksen tunnistamisen muutosprosessin lähtökohtana Särkelän (2011, 43–47) käsitykseen siitä, miten keskeinen on psyykkisen ohjauksen merkitys yksilön
toimintaa käynnistävänä ja ohjaavana tekijänä.
Toinen tutkimustuloksista ilmenevä ART-ryhmän organisointiin liittyvä kehittämisen painopiste
liittyi ryhmien heterogeenisyyteen ja osin puutteellisiin ryhmätyötaitoihin, jotka kummatkin lisäävät
riskiä kiusaamiselle ryhmässä. Olisikin tärkeää, jos ryhmien organisoinnissa olisi mahdollista huomioida nuorten erilaiset tarpeet, jotta voitaisiin varmistaa ryhmätoiminnalla tavoiteltu vertaistuki ja
taata muutosta tukeva taitojen harjoittelun toimintakenttä. Ryhmäprosessin onnistumista haastaa
myös ryhmään osallistuvien nuorten kielteiset tunnetilat ryhmään tullessaan. Ryhmän tuloksellisuutta varmasti tukisi, jos tämä olisi mahdollista huomioida ryhmän toteuttamisessa. Hyvä kysymys
onkin, miten päivän aikana kertyneet ikävät kokemukset, kotoa tulevat huolet tai oma ahdistuneisuus voitaisiin maadoittaa hetkeksi ja tukea mukavan oppimisen ilmapiirin muodostumista. Ohjaajat ovat varmasti parhaita asiantuntijoita ottamaan kantaa siihen, auttaisiko tässä lepo- tai rentoutushetki vai toimisiko nyrkkeilysäkki paremmin. Opittujen taitojen seuranta- ja ylläpitoryhmien
puuttumista pidettiin tutkimuksen neljäntenä ART-ryhmän toteuttamiseen liittyvänä kehittämiskohteena. Harvennettu kokoontuminen ja taitojen ylläpitotehtävät olisi yksi tapa osoittaa kiinnostusta
nuorta ja tavoiteltua muutosta kohtaan sekä kannustaa häntä muutoksensa aktiivisena toimijana ja
ylläpitäjänä.
Viides intervention toteutuksen periaatteissa huomioitava seikka, joka on toki haasteellinen, mutta
johon voitaisiin kiinnittää ART-menetelmän tuloksellisuuden tukemisessa enemmän huomiota, on
kysymys monitahoisesta toteutusympäristöstä. Nuoren erilaiset lähipiirit, niin koulu, koti kuin kaveripiirikin, ja niiden eri toimijat monimutkaistavat suhteiden ja vuorovaikutuksen hallittavuutta. Jotta
voitaisiin varmistaa, että nuoren lähipiiri ymmärtäisi vuorovaikutuksen ja positiivisen palautteen
antaminen merkityksen yleisesti ja erityisesti ART-menetelmässä, osaisi toimia vuorovaikutustilanteissa paremmin ja antaa myönteistä palautetta nuoren ART-ryhmän harjoitteista, olisi ryhmään
osallistuvan nuoren perheelle, opettajakunnalle ja myös tärkeimmille kavereille hyvä tarjota mah37

dollisuus saada tähän valmennusta. Tällainen yhteinen orientaatio nuoren lähipiireille tukisi mesosysteemisen tason suhteiden kehittymistä ja ulottaisi harjoittelun vahvemmin nuoren lähipiireihin
– tai ainakin tavoittelisi vahvempaa lähipiirien sitouttamista muutoksen tukemiseen. Nykyisessä
toimintamallissa on lähinnä tyydytty kysymään lupa nuoren huoltajilta ryhmään osallistumiseen
sekä pitämään yhteyttä kodin suuntaan tiedotteiden avulla. Tiedottamiseen perustuvasta ryhmän
toiminnasta ja tavoitteista kertominen on tutkimuksen tulosten mukaan ollut sekä kodin suuntaan
että myös koulun sisällä riittämätöntä. Se ei ole riittänyt karistamaan turhia ennakkoluuloja eikä
varmistamaan riittävää lähipiirin tukea ART-ryhmässä sosiaalisia taitoja harjoittelevalle nuorelle.
5.2.4 Nuoren toiminta-areenoihin ja palvelurakenteisiin vaikuttaminen
Nuoren tilannetta voidaan eritellä paitsi henkilökohtaisten ominaisuuksien niin myös ympäristötekijöiden näkökulmasta. Nuoren kehitykseen vaikuttaa kodin, koulun ja kaveripiirin lisäksi monet
muutkin tekijät joko suoraan tai välillisesti. Syyt nuoren epäsosiaaliseen käytökseen voivat olla yksilöllisiä tai yhteiskunnallisia ja ne voivat kytkeytyä toisiinsa monimutkaisella tavalla. Ratkaisua
etsittäessä pitäisi siis selvittä, johtuvatko vaikeudet ympäristön tarjoamista puutteellisista resursseista vai onko kysymys nuoren yksilöllisistä ominaisuuksista ja kehitysvaiheesta. Vanhempien ajankäyttö, työ ja vapaa-aika tai työttömyys luovat omat puitteensa perheen arjelle ja sen rytmille ja
vaikuttaa suoraan nuoren elämään. Taloudellinen ahdinko yhteiskunnassa heijastuu joka tasolle ja
näkyy myös perheiden tilanteissa ja perheiden sosiaalisena asemana. Myös julkisten palveluiden
saatavuus tai etäisyys sukulaisiin ovat nuoren elämään välillisesti vaikuttavia tekijöitä. Härkönen
(2008, 30–31) huomauttaakin, että kun tarkastellaan välillisesti yksilöön vaikuttavia systeemeitä,
kehitykseen vaikuttavat tekijät muuttuvat yhä monimutkaisimmiksi.
Ekososiaalisen sosiaalityön tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen näkemys siitä, mitkä tekijät vaikuttavat yksilöiden selviytymiseen. Tämän vuoksi auttamistyön lähtökohdaksi nostetaan yksilön ja ympäristön muodostama kokonaisuus. Asiakkaan tilanne pitää ymmärtää ja analysoida ja ongelmia tuottavat ja ylläpitävät rakenteet eritellä. Pitää myös muistaa, että jokaista tulkintaa ja valintaa ohjaa tietty ihmiskäsitys ja ajattelun viitekehys. Valitussa toimintastrategiassa tulisi huomioida
myös mahdollisuus vaikuttaa sosiaalisiin, kulttuurisiin ja fyysisiin ympäristötekijöihin rakenteellisella tasolla (Särkelä 2011, 13–16). Särkelä (emt., 23) kuitenkin korostaa työskentelyssä ratkaisukeskeisyyttä: olennaista on nähdä yksilö-ympäristö -kokonaisuus, hahmottaa ongelmaa ylläpitävä
toimintarakenne ja keskittyä siihen, miten voidaan aikaansaada uudenlaista toimintaa tukeva rakenne (ks. myös Rostila 2001).
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Käyttäytymishäiriöisten kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa ja ongelmien korjaamisessa tarvitaan
uusia keinoja. Ogden (1998; ref. Ruoho ym. 2001, 264) on määritellyt kolmitasoisen toimintamallin. Sen ylimpänä tasona on koulu, jossa ongelmallisena pidetty käyttäytyminen tulisi määritellä.
Määritelmän pohjalta pitäisi laatia kirjallinen suunnitelma ja strategia ongelman kokonaisvaltaisesta
ennaltaehkäisystä ja korjaamisesta. Ogden (emt., 264) liittää kokonaisvaltaiseen toimijoiden piiriin
paitsi oppilaat ja heidän perheensä niin myös koulun opettajat ja muut asianosaiset sekä koulun ulkopuoliset tukipalvelut. Hänen mukaansa käyttäytymishäiriöiden korjaamisessa tarvitaan kaikkien
edellä mainittujen tahojen tiivistä yhteistyötä. (Ogden 1998; ref. Ruoho ym. 2001, 264.)
Ogdenin (1998; ref. Ruoho ym. 2001, 264) määrittelemän toimintamallin toinen taso koulussa
muodostuu luokasta ja sen opettajasta, joka hyödyntää kollegiaalista tukea mahdollisimman tarkoituksenmukaisten ja luovien ratkaisujen löytämiseksi. Luokan vuorovaikutus ja sen tukeminen nousee tässä keskeiseen rooliin. Luokan yhteisöllisyyden tukemisen tavoitteena on, että jokainen voisi
kokea tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Kolmas toiminnan taso on yksilö ja hänen yksilölliset
oppimisen ongelmat ja tarpeet sekä niiden tunnistaminen. (Ogden 1998; ref. Ruoho ym. 2001, 265.)
Ogdenin lähestymistapa on käänteinen, kun verrataan sitä Suomessa vallitseviin toimintakäytäntöihin kouluissa. Hän lähestyy käyttäytymishäiriöihin liittyvää problematiikkaa ensisijaisesti yhteiskunnallisesta näkökulmasta korostaen kuitenkin koulun merkitystä keskeisenä ja koordinoivana
toimijana. Hänen ajattelunsa edustaa mielestäni ekososiaalista ajattelua, jossa ympäristön olosuhteet
ja tuki pyritään kanavoimaan maksimaalisesti nuoren tueksi. Odgen (emt., 264) järjestää myös mielenkiintoisella tavalla luokan yhteisöllisyyden tukemisen ensisijaisemmaksi kuin yksilöllisten oppimisen tarpeiden määrittelemisen. Hänen ajattelussaan voidaan nähdä idea yksilön tukemisesta
ensisijaisesti vertaistuen keinoin. Suomessa häiriökäyttäytymiseen liittyviä tilanteita lähdetään purkamaan tavanomaisesti yksilöstä käsin tarjoamalla tukiopetusta ja jälki-istuntoja tai mahdollisuuksien mukaan osa-aikaista erityisopetusta (Huhtanen 2011). Vasta kun ongelmat ovat eskaloituneet
riittävän hankaliksi, ne viedään koulun oppilashuoltotyöryhmään, jossa moniammatillinen työryhmä hakee ratkaisua tilanteisiin pyrkien hyödyntämään yhteiskunnan palvelujärjestelmää.
Tutkimuksessa ART-ohjaajat nimesivät melko vähän yhteiskunnallisia tekijöitä tai palveluja, joilla
ajattelevat olevan vaikutusta ART-menetelmän tuloksellisuuteen. Eksosysteemisinä elementteinä
mainitut poliisi ja lastensuojelu edustavat yhteiskunnan kontrollia ja näiden uskottiin tukevan nuorten motiivia lähinnä välttämiskäyttäytymisenä eli nuoret pyrkivät toimimaan niin, että välttäisivät
näiden tahojen palvelujärjestelmän piiriin joutumisen. Keskeisemmin yhteiskunnalliset elementit
tulivat esiin makrosysteemiin sijoittuvien tekijöiden nimeämisenä. Näitä olivat muun muassa käsitykset koulun rangaistuskäytännöistä, koulukiusaamisesta, käytösnormeista tai asenteesta, jolla nuo39

ret leimataan helposti häiriköiksi. Yleisiin asenteisiin ja käsitysrakenteisiin on kuitenkin vaikea vaikuttaa ja muutokset niissä tapahtuvat hitaasti. Niihin voi kuitenkin suhtautua kriittisesti ja reflektiivisesti. Asioita ei tarvitse ottaa annettuna, vaan niitä voi koetella ja niitä voi nostaa puheeksi – koulun vanhempainilloissa, opettajanhuoneessa tai vaikka paikallislehden yleisönosastolla. Eikä mikään tietysti estä yhteistyön virittelemistä esimerkiksi nuorisotyön suuntaan.
Yhteiskunnassa vallitseva ajattelu näkyy poliittisella tasolla päätöksinä ja resursointina sekä nuorta
ja perheiden kasvatusta tukevien rakenteiden luomisena. Tilanteiden ja asiakastiedon nostaminen
puheeksi yleisellä tasolla on tärkeää sosiaalista raportointia, jolla voidaan tavoitella resursointiin ja
rakenteisiin puuttumista. Ennaltaehkäisevä sosiaalipolitiikka luo rakenteelliset puitteet nuorille ja
heidän perheilleen yhteiskunnassa. Politiikalla ja arvovalinnoilla voidaan vaikuttaa yhteiskunnan
rakenteisiin ja luoda ja kehittää niin fyysistä kuin sosiaalista ympäristöäkin.
Teknologian, markkinoiden ja rahan rationaliteetti on syrjäyttänyt käsityksiä yhteisvastuusta, kodista tai moraalisuudesta perinteisinä yhteiskunnan arvoina. Yhteisöllisyys on jäänyt yksilöllistymiskehityksen varjoon ja perheet on jätetty pitkälti yksin selviytymään haasteistaan. Yhteiskunnan toimintamekanismit eivät ole riittäviä, kun perheen kohtaloksi koituu työttömyys, päihteet, mielenterveysongelmat tai työuupumuksen jalkoihin jääneet vanhemmat. Yleiset ajattelutavat muokkaavat
ajatteluamme yhä individualistisempaan suuntaan. Ajan hengen mukaisesti aikuiset kiinnittävät
huomiota yhä enemmän myös omaan uraansa, omiin tarpeisiinsa ja tarvitsemaansa laatuaikaan ja
samaan aikaan lasten ja nuorten pitäisi selviytyä yhä ohuemman kodin antaman turvan varassa.
Nuorten parissa työskentelevillä olisi mahdollisuus nostaa yleiseen tietoisuuteen nuorten tilanteisiin
vaikuttavia ympäristötekijöitä ja yhteiskunnallisia rakenteita sekä havahduttaa päättäjät lasten ja
nuorten tarpeisiin.
ART-ryhmä edustaa kouluissa mahdollisuutta tarjota varhaisen vaiheen tukea käytöshäiriöihin puuttumiseksi. Tutkimuksessa tuotiin esille toimintaympäristön hallittavuuteen liittyvät haasteet ARTmenetelmän soveltamiseen liittyvänä ongelmana koulussa. Menetelmän tuloksellisuutta tukisi se,
jos nuorten lähiympäristö saataisiin tiiviisti tukemaan tavoiteltua muutosta. Tätä vahvistaisi paitsi
koulun sisäinen niin myös kodin ja koulun välinen yhteisöllisyys, jossa suomalainen koulu ei ole
erityisen kunnostautunut. Toisaalta ART:ssa toteutuvaa ryhmätoimintaa voitaisiin ajatella myös
yhtenä mahdollisuutena vahvistaa tätä puuttuvaa yhteisöllisyyttä.
ART-menetelmällä on kytkentä yhteiskunnalliseen kehittämiseen ja rakenteiden uudistamiseen,
sillä menetelmän käytön kouluttamisesta Satakunnassa vastaa pilottiprojekti, joka on osa valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa ja jonka tavoitteena on lasten, nuorten ja
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lapsiperheiden palvelujen uudistaminen. Koulut ovat laajasti mukana myös muissa valtakunnallisissa, koulun arjen sujuvuutta edistävissä hankkeissa, kuten koulukiusaamista ehkäisevässä Kiva koulu
-ohjelmassa.
ART-menetelmän tuloksekkuutta voidaan edistää minimoimalla opittujen taitojen juurtumista haittaavat riskit ympäristössä sekä kanavoimalla riittävä ympäristön tuki nuoren tueksi. Tutkimuksessa
ei suoraan tullut mainintoja kodin ja koulun kasvatuksen tukemisesta – vastauksissa ei oltu pohdittu
kiinteämmän perheen tukiverkoston merkitystä, nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemista tai
kunnallisen perhetyön tai nuorisotoimen mahdollisuuksien lisäämistä perheen ja koulun tueksi. Yksi syy tähän saattaa olla se, että tutkimukseen vastaajat edustivat pääosin opettajia, joiden ajattelua
ohjaa ehkä vahvimmin pedagoginen viitekehys. Saattaa olla, että asioiden ja tilanteiden tarkastelu
yhteiskunnallisesta näkökulmasta ei tunnu niin konkreettiselta tai mahdolliselta. Saatetaan myös
vierastaa yhteiskunnallisten asioiden julkista pohtimista, koska asioilla on vääjäämättä aina myös
poliittinen leima.

5.3 Tavoitteelliset toimintapolut ja tavoitteen merkitys
Särkelän (2011, 82–86) mukaan oman käytöksen muutokseen tähtäävässä työssä on tärkeää keskittyä tavoitteen määrittelyyn, sillä tavoitteisiin sitoutuminen saa ihmisen liikkeelle ja toimimaan, mikä on muutosta eteenpäin ajava voima. Tutkimuksessa ART-ohjaajat pitävät menetelmässä tärkeänä, että se on toimintaperiaatteeltaan tavoitteellinen ja sen päämäärä on selkeästi määritelty. ARTintervention tavoitteena on lisätä osallistujan moraalista harkintaa ja kykyä hillitä aggressiota sekä
opetella sosiaalisia taitoja täsmällisesti muotoiltujen harjoitteiden kautta (Goldstein ym. 2011, 45–
49). ART-ohjelmassa voidaan nähdä Särkelän (emt., 59) kuvaama muutostyön mekanismi, jossa
aktiivinen toiminta suuntaa ajattelua ja tätä kautta vahvistaa uudenlaista toimintaa. Tämä niin sanottu hyvän muutoksen kehä kuljettaa vähitellen kohti tavoitteita. Tavoitteiden asettaminen ja niiden
merkitys on muutoksessa kiistaton. Rostila (2001, 75–76) korostaa kuitenkin tavoitteellisen työskentelyn tavoitteiden määrittelyssä sitä, että työn tavoitteiden tulisi olla motiiveihinsa sopivia. Tavoitteet tulisi hänen mukaan aina pyrkiä määrittelemään ”positiivisessa, kasvua korostavassa muodossa” (emt., 75–76). ART-ryhmään osallistujan on siis hyväksyttävä ja sisäistettävä tavoitteet, jotta uudenlaisten toimintatapojen oppiminen ja tulosten saavuttaminen on mahdollista ARTmenetelmässä. Oppimisen ja sisäistämisen seurauksena nuoren on mahdollista tuottaa uudenlainen
toimintarakenne itselleen (emt. 43).
Tavoitteellisessa toiminnassa tarvitaan tahtoa, päättäväisyyttä ja vakiintuneita toimintarakenteita.
Viikko-ohjelma pitää suunnitella niin, että se vahvistaa toimintatavan muutosta. (Särkelä 2011, 53.)
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ART-menetelmässä tämä tarkoittaa käytännössä harjoitusten ja kotitehtävien suorittamista. Vaikka
väsyminen voi johtaa ohjelmasta poikkeamiseen, Särkelä (emt. 60) korostaa sen oivaltamista, että
vain tahdon mukaan toimiminen vahvistaa tahtoa. Hetkellinen väsyminen tai kyllästyminen saattaa
ohjata kulkemaan tavoitteen kanssa eri suuntaan, mutta niin kauan kuin tällaiset poikkeamat eivät
perustu tietoisiin valintoihin, ne eivät edusta nuoren tahtoa. Positiivisen muutoksen dynamiikka lähtee siitä, että tahto voittaa hetkelliset päähänpistot ja lipsahdukset (emt., 54–55). Lähipiirin merkitys
ja sosiaalisen auttamistyön keskeinen kohde on tukea nuoren tahtoa ylläpitävää rakennetta. Näin
tavoitteen ja tahdon ohjaamana jokainen vahvistaa itseään omalla toiminnallaan. (Emt., 55–56.)
ART-ryhmällä ja sen toiminnalla on keskeinen rooli sellaisessa itsensä vahvistamisessa, jota Särkelä (2011, 59) kuvaa. Tutkimuksessa ART-ohjaajat toivat motivaatiota lisäävinä ja tuloksellisuutta
tukevina tekijöinä esiin halun harjoitella ja osallistua ryhmän toimintaan sekä oppia hyödyllisiä taitoja. Tahtoa lisäävä toiminta on sitä, että ryhmässä tehdään näkyväksi tavoitteita niistä puhumalla ja
harjoituksia suorittamalla. Se, että nuori lupaa suorittaa kotitehtäviä, kertoo vastuun ottamisesta ja
vahvistaa tahtoa edelleen. Tahtoa vahvistaa myös se, että nuori huomaa opittujen taitojen merkityksellisyyden ja oivaltaa saavansa konkreettisia hyötyjä muuttuneen toimintatapansa seurauksena:
koulu on ehkä alkanut sujua paremmin, taito pärjätä seurustelusuhteissa on parantunut, ristiriitojen
ratkaiseminen onnistuu myönteisemmin keinoin ja tulevaisuus on alkanut näyttää valoisammalta.
Vaikka tahdon vahvistaminen on keskeinen seikka positiivisen muutoksen dynamiikassa, Särkelä
(emt., 56–59) huomauttaa, että samaan aikaan on tärkeää purkaa sellaisia rakenteita, jotka ylläpitävät tavoitteen kanssa ristiriitaista käytöstä.

6. Yhteenveto
Tutkielman tavoitteena oli kuvata menetelmän tuloksellisuuteen vaikuttavia painopistealueita ja
löytää ekososiaalisen sosiaalityön ajatteluun tukeutuen tekijöitä, joiden tunnistaminen ja joihin
puuttuminen mahdollistaisi intervention tuloksekkaamman toiminnan. Yhdistin tässä tutkimuksessa
ART-intervention tuloksellisuuden pohdinnan Chenin (2005) muutosteoriasta johdettuun ajatteluun
siitä, että intervention tulosten juurtuminen osaksi käytäntöä tapahtuu erilaisten interventiosta riippuvien ja riippumattomien muutosvoimien seurauksena. Tiivistän vielä seuraavassa tutkimuksen
johtopäätelmät yhdeksän kohdan listaksi. Johtopäätelmät perustuvat sekä ART-ohjaajien käsityksiin
että ekososiaalisen sosiaalityön ajatteluun perustuvaan pohdintaani menetelmän tuloksekkuuden
tukemisesta. Johtopäätelmäni tutkimuksessa oli, että tuloksekkaassa ART-menetelmän soveltamisessa huomio tulisi kohdistaa sekä yksilötyöskentelyyn (I) että lähipiirien kanssa tehtävään yhteis-
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työhön (II). Huomiota on lisäksi kiinnitettävä paitsi ART-ryhmäprosessiin (III) ja sen toteutusperiaatteisiin, niin myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen (IV).
(I) Yksilötyöskentelyä edellyttävä toiminta:
1. Nuoren oman motivaation herättäminen käytöksensä suunnan muuttamiseksi ja ryhmään
osallistumiseksi ennen ryhmään osallistumista.
2. Osallistujan tilanteen analyysi ja toimintaa ohjaavan logiikan selvittäminen.
(II) Lähipiirien kanssa tehtävää yhteistyötä edellyttävä toiminta:
3. Nuoren lähipiirien orientoiminen onnistuneen vuorovaikutuksen ja positiivisen palautteen
merkityksestä sosiaalisten taitojen opettelussa.
4. Riittävien ja tavoiteltavaa käyttäytymistä tukevien palveluiden kanavoiminen nuoren, perheen ja koulun tueksi.
5. Opittujen taitojen juurtumista haittaavien tekijöiden minimoiminen ympäristöstä.
(III) ART-ryhmäprosessiin kohdistuvat painopisteet:
6.

Onnistuneen ryhmäprosessin lähtökohdat: osallistujien samansuuntaisten tarpeiden ja riittävien osallistumisedellytysten varmistaminen sekä heidän sitouttaminen ART-ryhmän tavoitteisiin ja sääntöihin.

7. Ryhmäkokoontuminen: selkeän struktuurin ja puitteiden varmistaminen sekä ryhmän osallistumiskerran aloittaminen rentoutumista ja yhteenkuulumista edistävällä toiminnalla.
8. Ryhmän toiminnan jatkaminen ”ylläpitoryhmänä” harvennettuina kokoontumisina interventioon sisältyvien 30 kokoontumiskerran jälkeen.
(IV) Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvä toiminta:
9. Nuorten lähiympäristöjen myönteiseen kehittymiseen vaikuttaminen esiintuomalla ja perustelemalla nuorten tarpeita poliittisille päättäjille sekä ideoimalla uusia perhe- ja nuorisotyön
toimintamuotoja.
Käsitykseni mukaan ART-menetelmän tuloksekas soveltaminen perustuu niin yksilöllisten kuin
paikallistenkin haasteiden ja tarpeiden tunnistamiseen sekä näiden seikkojen huomioimiseen ryhmien toteutuksessa. Näen menetelmän soveltamisen ja sen tuloksellisuuden välisessä kytkennässä tutkimuksellista mielenkiintoa. Mielestäni on tärkeää saada tutkimustietoa edellä kuvaamieni menetelmän tuloksekkuuden painopisteiden toteutumisen ja osallistujien sosiaalisten taitojen kehittymi-
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sen ja juurtumisen suhteesta. Tällaisella empiirisellä tutkimuksella olisi mahdollista ottaa kantaa
tässä tutkielmassa hahmottelemieni johtopäätelmien pätevyyteen ja suunnata niitä tarvittaessa edelleen.

7. Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden arviointi
7.1 Tutkimuksen eettisyys
Olen tiedostanut tutkijan eettisen vastuun tiedon käsittelyyn ja tuottamiseen liittyen koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimus on tehty tiedeyhteisön sisäisiä toimintatapoja noudattaen. Keskeisenä eettisinä periaatteena on ollut tuotetun tiedon luotettavuuden takaaminen aineistoa ja teoriaa kunnioittaen. Aineistonkeruussa huolehdittiin erityisesti anonymiteetin turvaamisesta: sähköpostikyselyyn
oli mahdollista vastata myös nimettömänä ja kaikki vastaukset käsiteltiin vastaajien nimistä ja koulutiedoista erillään.
Eettisten näkökulmien huomioimisessa tärkeä lähtökohta oli se, että tutkimukseen osallistuminen
oli vapaaehtoista. Kysymys vapaaehtoisesta osallistumisesta oli toisenlainen ryhmätapaamiseen
liittyen. Vaikka ryhmätapaamisessa käydyt pienryhmäkeskustelut olivat osa tapaamisen ohjelmaa,
kaikille ryhmäläisille oli etukäteen tiedotettu, että osallistun sosiaalityön opiskelijana ja tutkijana
tilaisuuteen. Esittelin tilaisuuteen saapuessani itseni, taustani ja tutkimukseni tavoitteen. Ryhmätapaamisen keskusteluihin osallistumisessa ja niiden havainnoinnissa korostui luottamuksellisuus,
vastuullisuus sekä jokaisen mielipiteen kunnioittaminen. ART-ryhmäläisten palautteiden käytön
osalta noudatin tarkoin projektipäällikön ehdollista lupaa käyttää materiaalia niin, ettei yksittäinen
vastaus tule tutkimuksessa esille.

7.2 Tutkimuksen luotettavuus
Olen kuvannut tässä tutkimusraportissa tutkimusasetelman ja vastannut tutkimuskysymyksiin kerätyn aineiston analysoinnin perusteella. Tutkimuksen raportoinnissa olen erottanut toisistaan aineistosta nousevat tutkimustulokset sekä omat tulkintani ja pohdintani. Tutkielman pohdintaosuus sitoo
analyysin tulokset sosiaalityön teoriaan ja sosiaalityön käytännön näkökulmaan. Tämä vuoropuhelu
edustaa vastausta tutkimustehtävään, jonka asetin tälle tutkielmalle. Pohdinnan ja johtopäätelmien
uskottavuutta olen pyrkinyt varmistamaan oman ajatteluni ja tulkintani huolellisella ja mahdollisimman ymmärrettävällä kuvauksella.
Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa voidaan tarkastella erikseen tutkimuksen validiteettia ja
reliabiliteettia. Validiteetti eli pätevyys kertoo, oliko valitulla tutkimusaineistolla ja menetelmällä
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mahdollista ratkaista tutkimustehtävä. Lisäksi pohditaan, suoritettiinko päättely perustellusti ja
ovatko päätelmät oikeita. Validiteetin kysymys liittyy myös tulosten ja johtopäätelmien uskottavuuteen ja siihen, kuinka hyvin tutkijan muodostamat tulkinnat vastaavat tutkittavien tuottamia tulkintoja ja kuinka hyvin nämä osataan selittää ymmärrettävästi muille. (Golafshani 2003, 602.) Reliabiliteettia laadullisessa tutkimuksessa arvioitaessa, kysytään, onko valittu metodi luotettava ja johdonmukainen valituissa olosuhteissa, ovatko havainnot pysyviä eri aikoina sekä ovatko samaan aikaan eri välineillä saadut tulokset johdonmukaisia (Kirk & Miller 1986, 41–42; ref. Golafshani
2003, 598; Golafshani 2003, 601–602).
Selvittääkseni menetelmän tuloksellisuuden tukemista, valitsin tässä tutkimuksessa ensisijaiseksi
tutkimuskohteeksi menetelmän ohjaajien kokemukset. Valintaa voidaan myös kritisoida ja ajatella,
että tuloksellisuuden tukemista tulisi ensisijaisesti selvittää ryhmäinterventioon osallistuvilta. Tässä
tutkimuksessa halusin kuitenkin selvittää, mitä nimenomaan ohjaajat ajattelevat menetelmän tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Keskeisenä perusteluna näkökulman valintaani oli se, että uskoin ohjaajilla olevan kokemusta ja näkemystä menetelmän tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä, sillä menetelmä vaatii varsin intensiivistä paneutumista osallistujien suoriutumisen seurantaan.
Lisäksi ajattelen, että ohjaajien käsitys on merkityksellinen menetelmän soveltamisen kehittämisessä.
ART-ohjaajilta kerätty aineisto toteutettiin lomakehaastatteluna, osallistuvana havainnointina sekä
pienryhmätyöskentelyyn perustuvina ryhmätyödokumentteina. Kolmen aineistotyypin yhdistäminen
vahvisti tutkimuksen aineistonhankintaa ja varmisti ohjaajien käsitysten esiintuomista. Sähköpostikyselynä toteutettu lomakehaastattelu osoittautui kuitenkin lopulta hankalaksi. Vaikka vastaajilla oli
mahdollisuus lähettää vastauksensa joko sähköpostin liitteenä tai perinteisellä postilla, vastausaktiivisuus jäi melko matalaksi (14/51). Lähes joka kolmas lähetti vastauksensa perinteisellä postilla.
Tästä tutkimuksesta saadun kokemuksen perusteella toteuttaisin vastaavan kyselyn jatkossa sähköisen lomakkeen muodossa. Lisäksi antaisin vastausaikaa jonkin verran vähemmän tässä tutkimuksessa käytetyn kuukauden sijaan. Toisaalta pitkä vastausaika mahdollisti kahden muistutusviestin
lähettämisen, jotka toivat vastauksia enemmän kuin mitä oli ennen ensimmäistä muistutusta tullut.
Kolmen eri aineistonkeruutavan sekä yksilö- ja ryhmätyöskentelyn hyödyntäminen osoittautui kuitenkin riittäväksi ja toisiaan sopivasti täydentäväksi tavaksi tuottaa aineistoa ART-ohjaajien käsityksistä. Analyysiyksiköiden tunnistamisessa oli havaittavissa myös aineiston saturaatiota, jolloin
aineistoa läpikäytäessä oli havaittavissa, että se toi loppua kohti yhä vähemmän tutkimustehtävän
kannalta merkittävää uutta tietoa.
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Bronfenbrennerin systeemiluokitteluun perustuva sisällönanalyysi osoittautui hyväksi tavaksi hahmottaa menetelmän tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä huomioiden yksilön ympäristöä kokonaisvaltaisesti. Koska aineisto oli tyypiltään pääasiassa luettelonomaista ja sisälsi lähinnä tiivistettyjä lauseita, oli perusteltua tarkastella sitä nimenomaan sen keskeisen sanoman ja sisällön kautta.
Koska aineiston analyysi perustuu aina tutkijan tulkintaan ja päättelyyn, olen pyrkinyt kuvaamaan
analyysin ja sen tulokset mahdollisimman huolellisesti tähän raporttiin. Päättelyn seurattavuus analyysiyksiköiden teemoittelun osalta on mahdollista tarkistaa liitteessä 3 esitetyistä yksityiskohtaisen
päättelypolun osoittavista kaaviosta. Analyysituloksia raportoitaessa olen käyttänyt analyysiyksiköiden lainauksia lisäämään raportin luotettavuutta ja osoittamaan lukijalle käyttämieni ilmaisujen
alkuperän.
Kysymys valitun metodin luotettavuudesta ja johdonmukaisuudesta valituissa olosuhteissa liittyy
siihen, olisivatko vastaukset olleet erilaisia, jos niitä oltaisiin kysytty eri konteksteissa. Tässä tutkimuksessa mielenkiinto kohdistui ohjaajien käsityksien selvittämiseen mahdollisimman kattavasti
menetelmän tuloksellisuuden tukemiseen liittyen. Kattavuutta tässä tutkimuksessa varmisti se, että
aineistonkeruu toteutettiin sekä yksilöllisesti kouluympäristössä tapahtuvana lomakekyselynä, mutta myös rennomman yhteistapaamisen merkeissä tapahtuvana kollektiivisena aineiston tuottamisena. Tässä tutkimuksessa eri aineistonkeruutavat eivät olleet kilpailevia toistensa kanssa, eivätkä niillä saatuja tuloksia raportoitu erikseen, joten tulosten johdonmukaisuutta tätä vasten ei ole tarkoituksenmukaista arvioida. Vastausten pysyvyyttä eri aikoina on vaikea arvioida, ja oletankin, että käsitykset menetelmän tuloksellisuuden tukemisesta ovat sidoksissa menetelmän toteutusympäristöön,
osallistujiin ja toteuttajiin ja vaihtelevat ympäristössä tapahtuvien muutosten tahdissa.
ART-ryhmiin osallistujien palautelomakkeet ryhmään osallistumisesta muodostivat tutkimuksessa
täydentävän aineiston. Oletuksena oli, että ART-ryhmiin osallistuneiden palautteista olisi mahdollista nostaa tuloksellisuustarkasteluun sellaisia tekijöitä, joita ART-ohjaajat eivät ole tunnistaneet.
Palautelomakkeiden sisältöä hyödynnettiin vain tutkimukseen soveltuvilta osin. Yksittäisten vastausten sisältö esitettiin niin, ettei vastaajan tunnistaminen raportista ole mahdollista. Tästä syystä
tulkinta kuvattiin raportissa melko yleisellä tasolla. ART-ryhmiin osallistuneiden palautelomakkeista poimittujen havaintoyksiköiden analysointi noudatti muilta osin ohjaajilta kerättyjen aineistojen
analyysiä.
Palautelomakkeiden erillisellä analysoinnilla ja raportoinnilla haluttiin varmistaa, ettei ARTohjaajilta kerätyssä aineistossa jää mikään osallistujille oleellinen seikka huomiotta. Nuorten palautelomakkeilla ei tullut esille mitään sellaista, mitä ei olisi tullut ilmi ART-ohjaajien vastauksissa.
Tästä syystä tutkimuksessa ei nähty tarkoituksenmukaisena korostaa eikä syventää eri informantti46

lähteiden vertailua. Koska tutkimuksen kohteena oli ensisijassa ohjaajien käsitysten selvittäminen,
voidaan myös kysyä, oliko ART-ryhmiin osallistuneiden palautelomakkeiden mukaan ottaminen
tarpeellista. Palautelomakkeiden informaation tehtäväksi jäi tässä tutkimuksessa lähinnä varmistaa
ART-ohjaajilta kerätyn aineiston ja koko tutkimuksen tulosten johdonmukaisuutta ja luotettavuutta.
Laadullinen tutkimus on aina tutkijan muodostama tulkinta tutkimuksensa kohteesta. Johtopäätelmät perustuvat tutkijan reflektioon aineiston ja teorian vuoropuhelusta. Näitä seikkoja vasten arvio
tutkimuksen pätevyydestä ja johdonmukaisuudesta jää viimekädessä lukijan vastuulla.
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LIITE 1: Saate e-mail kyselyyn

KYSELY SATAKUNNAN ART-OHJAAJILLE

Hyvä ART-ohjaaja!
Opiskelen Tampereen yliopiston Porin yksikössä sosiaalityötä. Valmistelen kandidaatintutkielmaani Satakunnan ARTohjelmien toteutuksiin liittyen. Tarkastelen aihetta sekä sosiaalityön että ohjelman tuloksellisuuden näkökulmasta. Kartoitan tutkimuksessa, millaisia ART-intervention tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä ART-ohjaajat ovat tunnistaneet
toteuttamissaan ART-ryhmissä. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään muutaman ryhmän osalta ART-ryhmiin osallistuneiden nuorten palautteita.
Kysely on lähetetty kaikille Satakunnan ART-ohjaajille, joiden yhteystiedot olen saanut Remontti-hankkeen Rapapintapilotin projektisuunnittelija Tiina Ilolalta. Kattavan kuvan saamiseksi on tärkeää, että mahdollisimman moni teistä ehtisi
vastata kyselyyn. Siksi juuri Sinun vastauksesi on minulle tärkeä!
Aineisto käsitellään anonyymisti ja siihen perustuvan laadullisen aineistonkäsittelyn lopputuloksena tuotetusta yhteenvedosta ei voi tunnistaa yksittäisiä vastauksia. Tutkimusaineistoa ei luovuteta ulkopuolisille.
Kyselyyn vastaaminen
Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Liitteenä on kysymyslomake, jossa on ensimmäisellä sivulla seitsemän taustakysymystä ja toisella sivulla neljä pääkysymystä. Voitte kirjoittaa kommenttinne/vastauksenne sähköisessä
muodossa kyselylomakkeelle, jonka tallennatte ja lähetätte minulle sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen
anne.ylikoski@uta.fi. Vaihtoehtoisesti voitte tulostaa kyselyn ja kirjoittaa vastauksenne kysymyspaperille, jonka lähetätte minulle perinteisellä kirjepostilla osoitteeseen: Anne Ylikoski, Keskeevarinkuja 1 29600 Noormarkku.
Vastaathan kyselyyn omien kokemustesi näkökulmastasi 30.11.2011 mennessä!
Tutkimuksen toteutusaikataulu
Tutkimus toteutetaan syyskuun 2011 ja maaliskuun 2012 välisenä aikana. Tutkimussuunnitelma valmistuu lokakuussa
2011 ja aineisto tutkimusta varten kerätään syyskuun ja marraskuun välisenä aikana. Aineiston analyysi on valmis
tammikuun 2012 loppuun mennessä ja tutkielma valmistuu maaliskuussa 2012.

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen!
Anne Ylikoski
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LIITE 2: Kysely ART-ohjaajille
KYSELY ART-OHJAAJILLE
Vastaathan kyselyyn omien kokemustesi näkökulmastasi 30.11.2011 mennessä!

TAUSTAKYSYMYKSET
Rengasta tai ”lihavoi” sopiva/sopivat vaihtoehdot.

1. Monessako ART-ryhmässä olet ollut ohjaajana?
a) En ole ohjannut vielä yhtäkään ryhmää
b) Olen ohjannut 1-2 ryhmää
c) Olen ohjannut 3-5 ryhmää
d) Olen ohjannut 6 ryhmää tai enemmän

2. Millainen kokemus sinulle on jäänyt ryhmien ohjaamisesta?
a) Ryhmien ohjaaminen on sopivan haasteelliselta ja aion hyödyntää menetelmää jatkossakin.
b) En ole oikeastaan erityisen kiinnostunut ART-ryhmien ohjaamisesta.
c) Ryhmien ohjaaminen tuntuu raskaalta, enkä ole motivoitunut jatkamaan ART-ryhmän ohjaajana.

3. Kun ajattelet ART-ryhmään ohjattuja nuoria, niin mitkä tahot ovat toimineet aloitteellisina ryhmään ohjaamisessa/hakeutumisessa? (voit valita useampia vaihtoehtoja)
a) nuori itse
b) nuoren vanhemmat
c) opettaja
d) rehtori tai opinto-ohjaaja
e) kuraattori tai terveydenhoitaja
f) nuorten hoitotaho (lääkäri/hoitajat)
g) muu taho, mikä?
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4. Mikä em. tahoista (a-g) on ollut useimmiten aloitteellinen ryhmään ohjaamisessa?

5. Onko koulussanne koulukuraattoria? Jos on, miten paljon hänen resurssiaan on mahdollista käyttää koulussa?
a) en työskentele kouluympäristössä
b) koulussamme ei ole käytettävissä kuraattorin palveluita
c) kuraattori toimii koulussamme säännöllisesti 1-3 päivänä viikossa
d) kuraattori toimii koulussamme säännöllisesti 4-5 päivänä viikossa
Jos vastasit a tai b, niin siirry kysymykseen 7.
6. Onko kuraattorin palveluita mahdollista hyödyntää ART-ryhmään ohjautuvien nuorten
asioiden/taustojen selvittelyssä?
a) kuraattori ei ehdi paneutua ART-ryhmiin osallistuvien nuorten asioihin riittävästi
b) kyllä, kuraattori ehtii selvitellä ART-ryhmiin osallistuvien nuorten taustoja riittävästi
7. Millaiset seikat nuoren käyttäytymisessä ovat tyypillisesti olleet ryhmään osallistumisen
taustalla?
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A. MUUTOSTA TUKEVAT TEKIJÄT
1. Millaiset osallistujista itsestään johtuvat tekijät tukevat ART-ryhmässä tavoiteltua muutosta ts.
ART-ryhmässä opeteltujen taitojen oppimista ja niiden juurtumista?

2. Millaiset osallistujien ympäristöstä johtuvat tekijät tukevat ART-ryhmässä tavoiteltua muutosta ts. ART-ryhmässä opeteltujen taitojen oppimista ja niiden juurtumista?
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B. MUUTOSTA ESTÄVÄT TEKIJÄT
1. Millaiset osallistujista itsestään johtuvat tekijät estävät ART-ryhmässä tavoiteltua muutosta ts.
ART-ryhmässä opeteltujen taitojen oppimista ja niiden juurtumista?

2. Millaiset osallistujien ympäristöstä johtuvat tekijät estävät ART-ryhmässä tavoiteltua muutosta ts. ART-ryhmässä opeteltujen taitojen oppimista ja niiden juurtumista?
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LIITE 3: ART-ohjaajien käsitykset: teemoittelu
MIKROSYSTEEMI
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MIKROSYSTEEMI
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MIKROSYSTEEMI

MESOSYSTEEMI

EKSOSYSTEEMI
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MAKROSYSTEEMI

KRONOSYSTEEMI
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