
 

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintaohjelma ammattikasvattajille (Incredible years teacher classroom 
management programme)  
 
Kasvun tuki -luokitus: Vahva menetelmä 
 
Intervention kohderyhmä: 
Lapset, ammattikasvattajat   
 
Intervention toteutus: 
Ryhmä 
 
Intervention tavoite: 
Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintaohjelmalla lisätään 3–12-vuotiaiden lasten sosiaalisia taitoja sekä 
ennaltaehkäistään käytösongelmien syntymistä lapsiryhmässä. Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallinta-
ohjelmalla vahvistetaan ammattikasvattajan ryhmänhallintataitoja sekä reflektoivaa ja myönteistä 
kasvatustyötä lapsiryhmän kanssa.  
 
Intervention kuvaus: 
Ammattikasvattajille suunnatulla ryhmämuotoisella menetelmällä systemaattisesti ohjataan lapsiryh-
mää, vähennetään käytösongelmia lapsiryhmässä ja vahvistetaan lasten yksilöllisiä itsesäätely- ja tun-
netaitoja.  Intervention teoreettinen tausta on sosiaalisen oppimisen teoriassa, kiintymyssuhdeteori-
assa, kognitiivisbehavioraalisessa teoriassa ja ratkaisukeskeisessä terapiassa. Ihmeelliset vuodet -ryh-
mänhallintaohjelmaa käytetään strukturoituna menetelmänä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa 
ja lapsi- ja perhepalveluissa. Ammattikasvattajan ryhmänhallintataidoilla on vaikutusta lasten koulu-
suoriutumisen ja tunnetaitojen parantumiseen (Korpershoek 2014) ja lasten aggression ja mielenter-
veysongelmien vähenemiseen (Durlak ym. 2011; Greenberg ym. 2003; Zins ym. 2004). Menetel-
mässä ammattikasvattaja kouluttautuu menetelmäosaajaksi työpajapohjaisissa ryhmäkoulutuksissa ja 
koulutuksen aikana käyttää menetelmää osana lapsiryhmän ohjausta.  
 
Intervention saatavuus Suomessa: 
Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintaohjelman menetelmäosaajaksi voi kouluttautua ammattikasvat-
taja. Menetelmäkoulutuksen jälkeen on mahdollisuus kouluttautua ryhmänhallintaohjelman ryhmän-
ohjaajaksi. Koulutuksia järjestää Suomessa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus. In-
terventio on osa Yhdysvalloissa kehitettyä Ihmeelliset vuodet -menetelmäperhettä. Menetelmäosaajia 
on Suomessa noin 700, menetelmän saatavuus vaihtelee alueellisesti.    
 
Intervention tutkimus- ja vaikuttavuusnäyttö: 
Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintaohjelmasta on kansainvälisesti tehty yhdeksän korkeatasoista 
RCT-tutkimusta sisältänyt meta-analyysi (Nye 2018), RCT-tutkimus (Seabra-Santos ym. 2018) ja  
Pohjoismaissa Norjassa kvasi-kokeellinen tutkimus (Aasheim ym. 2018). Intervention on todettu ole-
van vaikuttava menetelmä lasten käytösongelmien vähenemisen ja sosiaalisten taitojen lisääntymisen 
osalta vertailuryhmään nähden (Nye 2018; Seabra-Santos ym. 2018). Menetelmää käyttävien opetta-
jien ryhmänhallintataidot lisääntyivät verrattuna vertailuryhmään (Nye 2018). Ihmeelliset vuodet -
ryhmänhallintaohjelmasta on runsaasti tutkimusperustaista vaikuttavuusnäyttöä.  
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