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TCM-ryhmänhallintamenetelmän 
 käyttöönotto – laadullinen monitieteinen 
pilottitutkimus opettajien kokemuksista 
• Kun ryhmässä on esimerkiksi käyttäytymisellään reagoivia oppilaita, tarvitaan nopeaa puuttumista  

sekä moniammatillisen ja monitieteisen näkökulman hyödyntämistä.

• TCM-ryhmänhallintamenetelmän tavoitteena on tukea oppilaan sosioemotionaalista kehitystä,   
parantaa opettajan ja oppilaan vuorovaikutusta sekä vahvistaa koulun ja kodin yhteistyötä.

• Opettajan ryhmänhallintataidot heijastuvat myönteisesti kaikkiin luokan oppilaisiin.

• Opettajan myönteinen viestintä koteihin voi edistää vuorovaikutusta ja helpottaa hankalien asioiden hoitoa.

• TCM-menetelmän implementointi kouluyhteisöön vaatii tukea.

• Kollegiaaliset kokemukset ja uudistuneet ryhmänhallintataidot vahvistavat opettajan työssä jaksamista.

Käyttäytymisellään reagoiva lapsi haastaa ympäristöään mo
nin tavoin, myös opettajaa arjen työssä. Oppilaan reagointi 
voi johtua lukemattomista syistä, kuten erilaisista oppimisen 
haasteista, lapsen kehitykseen liittyvistä diagnosoiduista 

haasteista tai kasvuympäristön olosuhteista (Karhu, 2018). 
Mikäli käytösoireilu on vahvaa, sillä on yleensä merkittäviä vai

kutuksia koko luokan arkeen. Lisäksi se, miten opettaja käytös
oireiluun suhtautuu ja sitä ohjaa, heijastuu koko luokan kouluar
keen. Pahimmillaan opettaja saattaa omalla toiminnallaan jopa 
vaikeuttaa käytösoireilua. Voi syntyä kierre, jossa opettajan ajasta 
iso osa menee oireilevan oppilaan ojentamiseen, eikä muu luok
ka saa tarvitsemaansa opetusta, tukea ja apua. Ilmapiiri luokassa 
muuttuu kielteiseksi ja ongelmakeskeiseksi.  

Jos luokassa on useita käytöksellään reagoivia lapsia, opettajan 
ryhmänhallintataidot joutuvat koetukselle. Mikäli ryhmänhallinta 
ei perustu suunniteltuun, strukturoituun ohjaamiseen, luokka saat
taa ajautua kaaokseen. Tällöin myös opettajan riski uupua kasvaa.

Arjen haasteet, kuten aggressiivinen käyttäytyminen, voivat joh
taa negatiiviseen kehityskulkuun koulun lisäksi muissakin lapsen 
ympäristöissä. Esimerkiksi varhain ilmenevä väkivaltainen käytös 
voi johtaa myöhemmin väkivaltaisiin tekoihin ja muihin rikoksiin, 
joilla on pitkälle elämään ulottuvia seurauksia (Kaakinen & Näsi, 
2021). Ongelmien kasaantumista voidaan ehkäistä nopealla mo
niammatillisella ennakoinnilla ja puuttumisella, mikä tukee sekä 
oppilasta että opettajaa (Holopainen ym., 2009). 

”Miten opettaja käytösoireiluun 
 suhtautuu ja sitä ohjaa, heijastuu koko 
luokan kouluarkeen.”
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Tässä artikkelissa kuvaamme, kuinka Kokkolan kaupungissa 
tartuttiin ilmiöön, jossa käyttäytymisellään reagoivien oppilaiden 
aiheuttama huoli kouluissa kasvoi ja edellytti moniammatillista, 
sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Huolissaan oltiin aggressiivisen 
käytöksen nopeasta yleistymisestä ja kielteisen kehityksen mah
dollisesta kumuloitumisesta. Ilmiöön haluttiin löytää tutkimus
näyttöön perustuvia ratkaisuja. Akuutin tarpeen arjen työkaluille 
tunnistivat opettajat, sivistystoimi, sosiaalitoimi ja Itsenäisyyden 
juhlavuoden lastensäätiön (Itla) Alueellinen oppimisverkosto.

Yksi käytännöllinen ja nopeasti sovellettavissa oleva toiminta
tapa tilanteessa oli kouluttaa alakoulun opettajia ryhmänhallinta
menetelmien käyttöön. Menetelmäksi valikoitui Ihmeelliset vuodet 
(IY) opettajan TCMryhmänhallintamenetelmä (Teacher Class
room Management), jonka menetelmäkoulutus käynnistettiin Kok
kolassa syksyllä 2021. Lisäksi päätettiin tutkia TCMmenetelmän 
paikallista vaikuttavuutta. Tässä artikkelissa kuvataan menetelmän 
käyttöönottoa ja esitetään alustavia tuloksia opettajien kokemuk
sista sen käytöstä. Yhteistyössä mukana ovat olleet kaupungin sivis
tystoimi, KeskiPohjanmaan sosiaali ja terveyspalvelukunta yhtymä 
Soite ja Itlan Alueellinen oppimisverkosto. Tutkimuksellisesta 
osuudesta vastaavat Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokes
kus Chydenius ja Turun yliopisto.
 
KOULU JA KÄYTTÄYTYMISELLÄÄN REAGOIVAT OPPILAAT
Käyttäytymisellään reagoiva oppilas haastaa opettajaa koulun arjes
sa ja usein heikentää opettajan kykyä hallita opetusryhmää (esim. 
Nash ym., 2015). Oppilaan toiminnan taustalla saattaa olla hyvin eri
laisia syitä (Karhu, 2018). Oppilaan, koulun ja kodin näkökulmasta 
tilanne voi muodostua negatiiviseksi kehäksi, jolloin ongelmat ka
saantuvat (Sandberg & HarjuLuukkainen, 2017; HarjuLuukkainen 
ym., 2018). Kehä alkaa pienistä rikkeistä, näpistelystä ja väkivaltai
sesta käytöksestä, mutta voi johtaa jopa rikoskierteeseen (Kaakinen 
& Näsi, 2021). Varhainen puuttuminen tilanteisiin on sekä inhimilli
sesti että taloudellisesti kannattavaa. 

Moniammatillinen yhteistyö tukee parhaiten käyttäytymisellään 
reagoivaa oppilasta, mutta nopea, sektorirajat ylittävä toiminta 
on usein haastavaa puutteellisten resurssien vuoksi. Tilanne on 
paineistunut entisestään Covid19pandemian, ammattilaisten 
työruuhkan ja avun tarpeen lisääntymisen myötä. Opettajien jak
saminen pandemian aikana on herättänyt huolta (mm. Opetusalan 
Ammattijärjestö [OAJ], 2020), sillä työmäärä on lisääntynyt ja oppi
laiden lähtökohtien erilaisuus korostunut.

Perusopetuslain (1998/628) mukaan oppilailla on oikeus koko 
perusopetuksen ajan saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin 
tukea, kuten kolmiportaista yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. 
Tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja oppilaan yksilöllisten 
tarpeiden mukaisesti. Suomalaista koulujärjestelmää on pitkään 
pidetty tasaarvoisena, mutta nykyisin lähtökohtana on mahdolli
suuksien tasaarvo (HarjuLuukkainen ym., 2022b).

Viime vuosikymmeninä suomalaisessa opetuksessa on siirrytty se
gregoivista käytänteistä integroiviin ja inklusiivisiin opetusjärjestelyi
hin (Sandberg & HarjuLuukkainen, 2017). Yhteiskunnallinen eriarvoi
suus on kasvussa ja lisääntynyt sosiaalinen ja alueellinen eriytyminen 

haastaa perusopetus ja varhaiskasvatusjärjestelmiä sekä paikallisella 
että kansallisella tasolla (Bernelius & Huilla, 2021). Voimistuva ilmiö 
on koulukohtainen segregaatiokehitys: kouluissa luokat voivat olla 
hyvin erilaisia (Ahonen, 2021).  Bernelius ja Huilla (2021)  korostavat, 
että suomalaisella järjestelmällä on hyvät edellytykset panostaa ta
saarvoon erityisesti myönteisen erityiskohtelun resursoinnin sekä 
yli sektorirajojen toteutettavan yhteistyön malleilla (ks. Sandberg & 
 HarjuLuukkainen, 2017; HarjuLuukkainen ym., 2022a).
 
TCM-MENETELMÄ OPETTAJAN TYÖN TUKENA
Kasvatus ja sosiaalialan sekä terveydenhuollon ammattilaisten 
työn tueksi on tarjolla sekä lapsille että vanhemmille suunnattuja 
ohjelmia ja menetelmiä, joista yksi on Ihmeelliset vuodet ohjelma
kokonaisuus (Incredible Years). Ryhmämuotoinen ohjelmakokonai
suus on yhdysvaltalaisen psykologian emeritaprofessori  Carolyn 
WebsterStrattonin kehittämä (WebsterStratton, 2000, 2011). 
Koko naisuuteen kuuluvat vanhemmille suunnatut ennaltaehkäise
vät ja hoitavat ohjelmat, ja lapsille omat ohjelmaosionsa, sekä var
haiskasvattajille ja alakoulun opetushenkilöstölle suunnatut ryh
mänhallintamenetelmäkoulutukset. 

Opettajien TCMryhmänhallintamenetelmän tarkoituksena on 
edistää 3–12vuotiaiden lasten sosioemotionaalista kehitystä, pa
rantaa opettajan ja oppilaan vuorovaikutusta ja vahvistaa koulun ja 
kodin yhteistyötä (WebsterStratton ym., 2004). WebsterStrattonin 
(2000) mukaan ensimmäinen muutos tapahtuu opettajassa, jonka 
toiminnan muutoksen seurauksena syntyy lasten käytöksen muu
toksia. Menetelmä pohjautuu sosiaalisen oppimisen teoriaan sekä 
behavioraaliskognitiiviseen teoriaan ja siinä on ajatuksia myös po
sitiivisesta psykologiasta ja positiivisesta pedagogiasta. 

TCMmenetelmää on tutkittu yli 30 vuoden ajan ja se on kansain
välisin tutkimuksin osoitettu vaikuttavuudeltaan erittäin hyväksi 
(mm. Kores & Carlson, 2022) (taulukko 1 ja 2). Kun opettaja ottaa 
käyttöönsä strukturoidun, johdonmukaisen ja jatkuvasti toteutetta
van ryhmänhallintamenetelmän, se vaikuttaa merkittävästi hänen 
työotteeseensa. Merkittävin muutos syntyy, kun opettaja alkaa tie
toisesti lähestyä käytösoireilua myönteisen viitekehyksen kautta. 
Opettaja kääntää katseen omiin luokanhallinnan käytänteisiinsä 
arvioiden, palvelevatko ne lasten mahdollisuutta käyttäytyä toivo
tuilla tavoilla. Menetelmän osallistavien keinojen avulla oppilaita 
motivoidaan harjoittelemaan uusia sosiaalisia ja itsesäätelyn taitoja 
sekä toimimaan ryhmänä odotusten mukaisesti. Opettaja huolehtii, 
että jokaiselle lapselle löydetään luokassa myönteinen rooli ja ryh
mä huolehtii omista jäsenistään (WebsterStratton ym., 2004.) 

Suomessa Ihmeelliset vuodet ohjelman vanhemmuusryhmiä 
on toteutettu yli 15 vuotta ja TCMmenetelmä on pilotoitu vuonna 
2010. TCMmenetelmän käyttöönoton seurantaa ja systemaatti
sempaa tukea on kuitenkin ryhdytty kehittämään vasta viime vuo
sina (Granlund & Imberg, 2021.) Kansallista tutkimusta ei ole vielä 
raportoitu, mutta muutama opinnäytetyö on koonnut havaintoja 
(Santonen, 2013; Levy, 2020). 

Ihmeelliset vuodet ohjelman kansallinen kotipesä on ollut Turun 
yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa vuodesta 2020, 
jolloin kehitettiin myös kansallinen seurantajärjestelmä implemen

”Oppilaan, koulun ja kodin 
 näkökulmasta tilanne voi muodostua 
negatiiviseksi kehäksi.”

”TCM tarjoaa vahvaan tutkimus
näyttöön perustuvia strukturoituja, 
pedagogisia käytänteitä ja työkaluja.”
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toinnin ja tutkimuksen tueksi. Tavoitteena on tuottaa vahvaan tut
kimusnäyttöön perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi ja työkaluja 
palvelujärjestelmän kehittämiseen. (Granlund & Imberg, 2021; UTU 
lastenpsykiatrian tutkimuskeskus.) 

TCMmenetelmän vaikuttavuudesta on käynnissä kaksi tutki
musta: Turun yliopiston lastenpsykiatrian määrällinen pitkittäis
tutkimus, jossa ovat mukana kaikki vuosina 2021–25 Suomessa 
TCMmenetelmäkoulutukseen osallistuvat varhaiskasvattajat ja 
opettajat sekä Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus 

Chydeniuksen laadullinen interventiotutkimus, jossa ovat muka
na TCMmenetelmän pilottikoulutukseen osallistuneet opettajat. 
Rapor toimme tässä artikkelissa pilotin alustavia tuloksia.

Kun tarkastellaan universaalien menetelmien vaikuttavuutta, on 
huomattava, että eri maissa koulujärjestelmät, sosiaali ja terveys
palvelut sekä niihin liittyvät rahoitusjärjestelmät rakentuvat eri ta
voin. Tämän vuoksi tarvitaan systeemistä ja kontekstin tunnistavaa 
tutkimusta. Esimerkiksi Norjassa käyttäytymisellään reagoivien 
lasten tukeminen on organisoitua ja menetelmien implementointi 

TAULUKKO 1. 

TCM-menetelmän ja sen komponenttien vaikuttavuutta on tarkasteltu useissa meta-analyyseissä.

Meta-analyysi Tutkimuskysymys/-aihe Artikkelit Tulokset

Korest ja  
Carlson 2022

TCM itsenäisenä 
 ohjelmana

16 vertaisarvioitua artikkelia:
– Irlanti 1
– Jamaika 2
– Norja 3 
– Portugali 1 
– Uusi-Seelanti 1 
– Yhdistynyt kuningaskunta 3 
– Yhdysvallat 5

Päätulosten mukaan positiiviset ryhmänhallintamenetelmät 
olivat hyödyllisiä opettajan kannalta.
Opettajien kouluttaminen TCM-menetelmän keinoihin 
 paransi oppilaiden prososiaalista ja ulkoista käyttäytymistä.
Mitä vaikeampi käytöksen ongelma oppilaalla oli, sitä 
 paremmat tulokset TCM-menetelmän käytöllä saavutettiin.

Nye ym. 2017 TCM-menetelmän ja  
sen komponenttien 
vaikuttavuus

9 tutkimusta: 
– Englanti 1 
– Irlanti 2 
– Jamaika 2 
– Wales 2 
– Yhdysvallat 2 

TCM-menetelmä vahvisti opettajan tietoja oppilaiden kehi-
tyksestä, kyvyistä ja tarpeista. Myös ryhmänhallinta ja arkiset 
toimet luokassa alkoivat sujua paremmin. TCM-menetelmän 
käyttö heijastui opettajiin emotionaalisena hyvinvointina, 
tyyneytenä ja vähentyneenä stressinä.  Myös opetusfilosofi
sesti opettajat kokivat uutta innostuneisuutta. Oppilaan 
näkökulmasta käyttäytyminen muuttui tehtäväorientoitu-
neemmaksi ja häiritsevä tai aggres siivinen käytös väheni. 
 Oppilaiden sosiaaliset suhteet vahvistuivat ja muiden 
arvostus, emotionaalinen hyvinvointi ja itseluottamus 
 kasvoivat sekä ujous väheni. Akateemiset taidot vahvistuivat 
ja osallistuminen oppitunneilla lisääntyi.

Classroom 
 management  
2022

TCM- menetelmän 
 vaikuttavuus 
 kokonaisuutena 

Narratiivinen kuvaus  
useista tutkimuksista

Ryhmänhallinta edellyttää sekä ennaltaehkäiseviä että rea-
goivia strategioita. Pääpaino on ennaltaehkäisevissä strate-
gioissa, jotka kannustavat oppilaita toimimaan tehtävässään, 
motivoitumaan oppimiseen ja olemaan sosiaalisia. Tehokkaita 
ennaltaehkäiseviä strategioita ovat muun muassa myönteisen 
ilmapiirin luominen luokkaan ja sen ylläpitäminen, opetuksen 
tarkka jäsentely sekä sääntöjen ja rutiinien selkeä  opettaminen 
oppilaille. Oleellista on, että odotuksista muistutetaan ja 
niiden toteutumista valvotaan aktiivisesti. Reagoivilla stra-
tegioilla tuetaan oppilaita sitoutumaan uudelleen oppimiseen. 
 Tehokkaita korjaavia käytänteitä ovat oppilaan  käyttäytymisen 
syiden tunnistaminen ja johdonmukaiset korvaavat toimen-
piteet. Oleellista on, että ohjeet annetaan rauhallisesti ja että 
ne ovat oikeassa suhteessa käyttäytymisen tasoon.

Oliver ym. 2011 TCM-menetelmän 
vaikutus oppilaiden 
häiriökäyttäytymi-
seen ja aggressiivisen 
 käyttäytymiseen

12, joista 5 vertaisarvioitua 
artikkelia ja 7 raporttia: 
– Hollanti 1  
– Yhdysvallat 11

Tehokas ryhmänhallinta keskittyy enemmän ennaltaehkäise-
viin kuin reaktiivisiin toimiin. Opettaja pyrkii toiminnallaan 
luomaan myönteisen luokkahuoneilmapiirin ja keskittymään 
huomioimaan asianmukaisesti käyttäytyviä oppilaita. Sään-
nöt ja rutiinit ovat tehokkaita ennaltaehkäiseviä komponent-
teja, koska niillä määritellään luokkaan selkeät käyttäytymi-
sen odotukset. Oppilaiden käyttäytymisen seuranta antaa 
opettajalle mahdollisuuden antaa tunnustusta odotusten 
mukaisesti käyttäytyville oppilaille. Opettajan hyvillä ryhmän-
hallintakäytännöillä on merkittävä ongelmakäyttäytymistä 
 vähentävä vaikutus luokassa.
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näyttäisi olevan systemaattista ja jatkuvaa (Nubu 2022; Kouvonen, 
2022). Suomalaisen hankerahoituksen pätkittäinen luonne sen 
sijaan hankaloittaa systeemisen tason toiminnan suunnitelmallis
ta kehittämistä, menetelmien implementointia ja vaikuttavuuden 
arviointia (Granlund & Imberg, 2021). Yksittäiset hankkeet alkavat 
ja loppuvat, eivätkä niiden mahdolliset hyödyt tule ilmi tai kiinnity 
tutkimusperustaisesti olemassa oleviin käytäntöihin. 

TCM-MENETELMÄN PILOTOINTI KOKKOLASSA
Keväällä 2021 Kokkolan kaupungissa päätettiin pilotoida TCMryh
mänhallintamenetelmää. Syynä olivat koulun kontekstissa lisään

tyneet käyttäytymisen haasteet, jotka vaativat uudenlaista, mo
niammatillista ja nopeaa tarttumista. Tavoitteena oli löytää keinoja 
peruskouluikäisten lasten käytösongelmien, erityisesti aggressiivi
sen käyttäytymisen, ehkäisyyn kouluissa. 

Laajempi kehys pilotoinnin taustalla oli pyrkimys etsiä kasvu
ympäristöistä tai palveluista nouseviin ilmiöihin tutkittuun tietoon 
perustuvia, kestäviä ja monistettavia sekä palveluiden integraatio
ta edistäviä ratkaisuja. Lähtökohtana oli Vaativan erityisen tuen 
verkoston (VIP, 2021) periaatteen mukaisesti, että lasten, nuorten 
ja perheiden hyvä arki muodostaa systeemisen kokonaisuuden, 
jonka vahvistamiseen tarvitaan sektorirajat ylittäviä toimenpiteitä. 

TAULUKKO 2. 

Kansainvälisiä erilaisin asetelmin toteutettuja tutkimuksia TCM-menetelmästä.

Artikkeli Maa Tutkimusasetelma Otos Tulokset

Reinke ym. 2020 Yhdysvallat TCM-menetelmän hyödyt 
erityisopetuspalveluja 
saaville, päiväkoti-ikäisis-
tä kolmasluokkalaisille 
lapsille

Erityisopetusta saavat 
oppilaat, N = 1 817 päivä-
koti-ikäisistä kolmas-
luokkalaisiin

Opettajat, N = 105

TCM vähensi oppimiseensa erityistä tukea 
saavien oppilaiden keskittymisongelmia 
ja häiritsevää käyttäytymistä sekä vahvisti 
 sosiaalista osallistumista, erityisesti näiden 
oppilaiden osallistuessa yleisopetukseen, jos-
sa hyödynnettiin TCM-menetelmän keinoja.

Holmes ym. 2021 Yhdysvallat Opettajien sitoutuminen 
TCM-menetelmään kou-
lutuksessa ja sitoutumi-
sen yhteys menetelmän 
käyttöön ja oppilaiden 
käyttäytymiseen

Opettajat, N = 44 Opettajan sitoutuminen TCM-koulutukseen 
on yhteydessä menetelmän juurruttamiseen 
ja heijastu myös siihen, kuinka tehokkaasti 
luokkahuoneessa esiintyvää häiritsevää 
käyttäytymistä voidaan vähentää. 

Tveit ym. 2020 Norja TCM-menetelmän vai-
kutukset päivähoidossa 
oleviin, suuren käyttäy-
tymisongelmien riskin 
omaaviin lapsiin 

3–6-vuotiaat, N = 1085 TCM parantaa lasten ja opettajien suhteita. 
TCM vaikuttaa kaikkien oppilaiden, myös 
niiden, joilla on kliinisesti todettuja riskejä, 
oppilas-opettaja-vuorovaikutussuhteisiin. 
TCM-menetelmän soveltamisella päivähoi-
dossa on merkittäviä ennaltaehkäiseviä 
vaikutuksia.

Hyland 2014 Irlanti TCM-sidosryhmien koke-
mukset käyttäytymisen 
hallinnasta ja menetel-
män toteuttamisesta

Opettajat, rehtorit, 
TCM-toteutustiimi,  
N = 23, luokkahuoneha-
vainnoinnit  
N = 22, kyselyt N = 11

Opettajien myönteiset ryhmänhallintastra-
tegiat lisääntyivät ja kielteiset vähenivät 
merkittävästi. TCM tuki opettajia sosioe-
motionaalisten taitojen opettamisessa. Osa 
TCM-menetelmän keinoista koettiin vähem-
män hyödyllisiksi. TCM tarjosi opettajille uusia 
lähestymistapoja luokan hallintaan ja mahdol-
listi opettajien vertaistukea sekä yhteistyötä. 

Kennedy ym. 
2021

Irlanti TCM-menetelmän käytön 
yhteys opettajien itseluot-
tamukseen, hyvinvointiin 
ja työuupumukseen

Alakoulun opettajat,  
N = 368

TCM-ryhmänhallintakoulutuksesta koi-
tuu psykologisia hyötyjä opettajalle, mikä 
 vahvistaa opettajan psyykkistä hyvinvointia. 

Allen ym. 2020 Iso- 
Britannia

Opettajien käsityksiä 
TCM-menetelmästä

Opettajat, N = 44 TCM-menetelmä muuttaa opettajan amma-
tillista eetosta myönteisemmäksi ja oppilas-
lähtöisemäksi. Vuorovaikutuksessa keski-
tytään myönteisiin asioihin niin oppilaiden 
kuin vanhempienkin kanssa. Opettajien arviot 
TCM-menetelmän tehokkuudesta haastavan 
käyttäytymisen vähentämisessä vaihtelevat.

Hayes ym. 2020 Iso- 
Britannia

TCM-menetelmän yhteys 
opettajan kokemaan hy-
vinvointiin, uupumukseen 
ja itseluottamukseen

Opettajat, N = 80,  
joista 40 
 vertailuryhmässä

TCM-menetelmän koulutuksella ja  
käytöllä ei ole vaikutusta luokanopettajan 
kokemaan työstressiin, minäpystyvyyteen ja 
hyvinvointiin.
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Varhainen tuki vähentää tarvetta raskaille, työllistäville ja kalliille 
toimenpiteille – unohtamatta sen inhimillistä hyötyä.

Näistä lähtökohdista toimijat päättivät laajentaa Kokkolassa käy
tössä olevaa varhaisen vaiheen käytösongelmien tunnistamiseen ja 
hoitoon suunnattua Voimaperheettoimintamallia ns. kolmiomallin 
mukaiseksi. Mallia on kehitetty ja tutkittu Turun yliopiston lasten
psykiatrian tutkimuskeskuksessa. Kolmiomalli sisältää portaittai
sen, yleisestä erityisempään tukeen etenevän palvelukokonaisuuden, 
jossa alimmalla tasolla ovat universaalit ohjelmat, kuten TCMryh
mänhallintamenetelmä ja digitaalinen Voimaperheet Ole läsnä 
ohjelma 3vuotiaiden lasten vanhemmille. Kolmiomallin keskellä 
on neuvolaan implementoitu, kohdennettu digiavusteinen Voima
perheet Huomaa hyvä lapsessasi vanhempainohjausohjelma, joka 
on suunnattu 4vuotiaiden lasten vanhemmille. Kolmion ylimmällä 
tasolla puolestaan ovat Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmät.

TCMryhmähallintamenetelmän käyttöönottoon liittyvän kou
lun toimintakulttuurin muutoksen toivottiin edistävän myös Itlan 
Alueellisen oppimisverkoston aloitteita. Niitä ovat esimerkiksi Lap
set puheeksi palvelumallin ja yhden puhelun periaatteen imple
mentointi opetuspalveluihin. TCMryhmänhallintamenetelmän 
pilotointi perusopetuksessa, sivistys ja perhekeskuspalveluiden 
yhteishankkeena, nähtiin askeleena kohti käytöshäiriöiden ennal
taehkäisyn ja hoidon kolmiomallin laajaa käyttöä peruspalveluissa. 
Kolmiomallin mukaisen kokonaisuuden käyttöönoton toivotaan 
luovan uudenlaista, yhteistä palvelumallia lasten käytöshäiriöiden 
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sivistys ja sotepalveluihin.

Käytösoireilun ennaltaehkäisyn kolmiomallissa Voimaperheet 
ja Ihmeelliset vuodet menetelmät täydentävät toisiaan. Lisäksi ne 
voidaan istuttaa palvelujärjestelmään niin sivistystoimen kuin so
ten puolelle. Ideana on, että perheet saisivat tarpeitaan vastaavaa 
tukea ja apua oikeaaikaisesti. Kun lapsi kasvaa ja haasteet ovat 
suurempia, kevyt interventio ei riitä, vaan tarvitaan vähintään pit
käkestoisempaa, ryhmämuotoista vanhemmuuden tukea ja usein 
myös muita tukitoimia. Myös varhaiskasvatuksessa ja kouluissa 
tarvitaan tutkitusti tehokkaita keinoja, joilla opettajat voivat tukea 
lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä. Lisäksi opettajat tarvitsevat 
tietämystä keinoista, joilla he voivat auttaa lapsia ja perheitä lasten 
käytöshaasteissa. Lasta siis tuetaan yhteneväisin keinoin kaikissa 
lapsen kehitysympäristöissä.

TCMryhmänhallintamenetelmän työpaja käynnistyi elokuus
sa 2021. Mukaan valittiin kahdesta koulusta yhteensä 16 opettajaa 
luokkaasteilta 1–6. Koulutukseen saivat hakea kaikki pilottikoulu
jen opettajat. Hakijoita oli enemmän kuin ryhmään mahtui, ja kou
lutukseen valittiin kummastakin koulusta kahdeksan vakituisessa 
työsuhteessa olevaa opettajaa. TCMtyöpajakoulutus kestää yhden 
lukukauden ja se toteutetaan kuutena kokonaisena koulutuspäivä
nä n. 3–4 viikon välein. Kouluttajina toimivat TCMryhmänohjaaja
koulutuksen saaneet henkilöt. 

Ryhmämuotoinen työpajakoulutus on interaktiivinen ja se sisäl
tää teoriaa ja harjoitteita, ongelmatilanteiden ratkaisemista, ver
taiskeskusteluja sekä videoesimerkkejä vuorovaikutustilanteista. 
Työpajassa on työnohjauksellisia elementtejä ja menetelmän käyt
töönottoa omassa lapsiryhmässä tuetaan koulutuspäivien välissä 

toteutettavilla käytännönläheisillä välitehtävillä ja puhelinsoitoilla. 
Menetelmä tarjoaa opetus ja kasvatushenkilöstölle vahvaan tutki
musnäyttöön perustuvia strukturoituja, pedagogisia käytänteitä ja 
työkaluja, joilla tuetaan oppilaiden tunne ja vuorovaikutustaitoja 
ja empatiakyvyn kehitystä. (Nye ym., 2017; WebsterStratton, 2011.) 

TCMmenetelmän implementoinnin vahvistamiseksi pilottikou
luille resursoitiin kehittäjätyöntekijä, jonka työajasta 50 % jakau
tui pilottikouluille. Toinen puolikas kehittäjätyöntekijän työajasta 
kohdistui inkluusiohankkeeseen, jossa myös yhtenä tavoitteena oli 
TCMmenetelmän implementointi.
  
TCM-PILOTIN TUTKIMUS 
Käynnissä olevassa monitieteisessä, eri tieteenalojen näkökul
mia yhdistävässä tutkimuksessa selvitetään TCMryhmänhallin
tamenetelmän pilotoinnin vaikutuksia lukuvuoden 2021–2022 
aikana. Tutkimus tarkastelee opettajien kokemuksia menetel
mästä laadullisen tutkimuksen keinoin, casenäkökulmasta ja inter
ventiotutkimuksena. Aineisto hankittiin tutkimuskysymyksiin 
perustuvilla teemoitelluilla fokusryhmähaastetteluilla. Kuten inter
ventiotutkimuksissa yleensäkin, tutkimuksessa tarkastellaan, mitä 
TCMkoulu tusprosessin aikana alkaa opettajien kokemuksen mu
kaan tapahtua. Lisäksi tutkimukseen osallistuvien opettajien luok
kien osalta tarkastellaan tilastollisia muutoksia oppilashuollollisis
sa tapaamisissa, perheneuvolayhteistyössä ja poissaoloissa.

Tutkimus tarkastelee opettajan kokemusta aiemman tutkimus
tiedon perusteella seuraavista näkökulmista:
• opettajan ryhmänhallintataidot, oppilaat ja luokkaryhmä
• koti ja koulu yhteistyössä
• kouluyhteisö ja toimintakulttuuri
• opettajan työssä jaksaminen.

Tutkimuksen aineistonhankinta toteutettiin tutkimuksen tee
moihin nojautuen. Aineisto hankittiin fokusryhmähaastatteluilla 
TCMmenetelmän koulutusprosessin 1) aikana, kun kaksi koulu
tuspäivää oli toteutunut, 2) lopussa, kun kaikki kuusi koulutus
päivää olivat toteutuneet ja 3) noin kolme kuukautta koulutuksen 
jälkeen. Fokusryhmähaastatteluista kaksi ensimmäistä aineiston
hankintavaihetta on jo toteutettu ja keväällä 2022 toteutuu viimei
nen aineistonhankinta. 

Fokusryhmähaastattelut järjestettiin koulukohtaisesti kum
mankin koulun opettajille erikseen. Tutkimukseen osallistui 16 
opettajaa, kahdeksan kummastakin koulusta. He toimivat luo
kanopettajina (N = 12) tai erityisopettajina (N = 4). Toinen koulu 
on suomenkielinen ja toinen ruotsinkielinen, ja haastatteluissa 
mahdollistettiin oman äidinkielen käyttö. Haastattelut järjestettiin 
verkkokokousjärjestelmää hyödyntäen ja ne tallennettiin sekä lit
teroitiin. Kukin haastattelu kesti lähes kaksi tuntia ja niihin osallis
tuivat vastuututkija sekä koulutukseen ja tutkimukseen osallistuvat 
opettajat, muutamaa sairauspoissaoloa lukuun ottamatta.

Laadullisen sisällönanalyysin aluksi aineisto jaettiin tutkimuk
sen teoriasidonnaisten teemojen ja tutkimuskysymysten mukai
sesti. Hermeneuttisen analyysin edetessä kunkin ennakkoon tun
nistetun teeman tarkempi sisällönanalyysi ja tulkinta syventyivät 
aineiston laadullisiin nyansseihin sekä eri teemojen ja kokonaisuu

”Oppilaatkin olivat huomanneet, 
 kuinka opettajat olivat muuttuneet 
iloisemmiksi.”

”Opettajan toiminnan muutoksen 
seurauksena syntyy lasten käytöksen 
muutoksia.”
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den suhteen ymmärtämiseen. Analyysin edetessä on mahdollisuus 
myös löytää uusia abduktiivisia teemoja ja näkökulmia. 

Tutkimuksessa huomioitiin eettiset seikat ja luvat Tutkimuseetti
sen neuvottelukunnan suositusten mukaisesti. Tutkimukseen osal
listuminen oli vapaaehtoista. Litteroitu aineisto pseudonymisoitiin 
ja haastatteluiden tallenteet poistettiin. Tulosten raportoinnissa ei 
tuoda esiin yksityiskohtia, joista voisi päätellä yksittäisen vastaajan 
henkilöllisyyden, koulun tai luokan. Mahdollisia oppilaisiin tai hei
dän vanhempiinsa liittyviä yksityiskohtia ei raportoida. Osallistujat 
saivat haastattelujen jälkeen poistattaa aineistosta kohtia, jotka poh
dituttivat, ja näin tapahtui yhden kerran. 

Luotettavuuden näkökulmasta fokusryhmähaastetteluissa on on
gelmansa: on mahdollista, että opettajat kertoivat kokemuksistaan 
selektiivisesti tai että sosiaalinen paine muokkasi keskustelua tietyis
tä teemoista vallitsevan käsityksen suuntaan. Esimerkiksi keskinäi
sistä ristiriidoista ei puhuttu, tosin niistä ei myöskään kysytty. Osal
listujien mukaan haastattelutilanteet olivat luonnollisia ja rentoja. 
Tämä välittyy myös aineistosta, jossa esiintyy avointa itsereflektiivis
tä pohdintaa ja myös kriittisiä huomioita TCMmenetelmästä.
 
ALUSTAVIA TULOKSIA
 
Opettajan ryhmänhallintataidot, oppilaat ja luokkaryhmä
TCMmenetelmän ansiosta opettajat olivat tulleet tietoisemmiksi 
myönteisen kohtaamisen merkityksestä niin yksilö kuin ryhmäta
solla.  Aluksi pieneltä vaikuttaneiden kohtaamisten merkityksellisyys 
kävi ilmeiseksi. Käytännössä oppilaiden mainitseminen nimeltä 
myönteisen palautteen yhteydessä oli yleistynyt päivittäiseksi tavak
si, samoin jokapäiväinen kuulumisten vaihto. Opettajien mukaan 
oppilaatkin olivat huomanneet, kuinka opettajat olivat muuttuneet 
iloisemmiksi ja kehuivat sekä kiittivät oppilaita aiempaa enemmän. 
Opettajat olivat TCMmenetelmän mukaisesti jättäneet välitöntä vaa
raa aiheuttamattoman eitoivotun käyttäytymisen huomiotta, mikä 
osin sammutti eitoivottua käyttäytymistä. Aiemmin opettajien huo
mio oli kiinnittynyt pääsääntöisesti eitoivottuun käyttäytymiseen 
yhdistettynä nimellä torumiseen, mutta nyt tätä pyrittiin välttämään.

“Mä oon yrittäny kehua, mutta oon aina, kun joku ei toimi niin-
ku haluaa, heti sanonu ääneen sen nimen ja nyt teet niin ja niin. On 
suuri ero sanoa viereiselle, kun hän tekee hyvää eikä sille, joka ei toimi 
 niinku pitäis. Siinä on mulla vielä harjoittelemista.”

Opettajien mukaan myönteisyyden kehä oli laajentunut oppilai
den keskinäiseen vuorovaikutukseen ja hyvän huomaamiseen, mistä 
he olivat tyytyväisiä. Myös erilaiset koulupäivän aikaiset siirtymät 
ennakoitiin ja ohjeistettiin koulutuksen myötä paremmin, mikä oli 
opettajien mukaan vähentänyt yleistä hälinää. Luokan yhteiset sään
nöt, toivotusta toiminnasta palkitseminen ja selkeät sanktiot vahvis
tivat yhteistä käsitystä käyttäytymiselle asetetuista odotuksista, mikä 
osaltaan vähensi turhautumista ja muita negatiivisia tunnereaktioita. 
Kokonaisuutena TCMmenetelmän systemaattisuus ja suunnitel
mallisuus oli opettajien mukaan keskeistä ja arjen työssä hyödyllistä.

“Man påminner om förväntningarna före man gör nånting, så att 
det är tydligt och klart, för att de glömmer ju barnen, att man har bli-
vit medveten om att man behöver på förhand prata om hur man vill 
att man ska göra den här saken och så funkar det mycket bättre.”

“Punainen lanka, oli ne sitte kehuja tai kannustimia tai rangaistuk-
sia tai seuraamuksia, niin kaikki oli niin suunnitelmallista ja lasten 
kanssa ennakkoon jo harjoiteltua. Missään muussa menetelmässä ei 
oo tullu vastaan näin suurta suunnitelmallisuutta kuin tässä.”

Kaikki menetelmän keinot eivät olleet suoraan käytettävissä, vaan 
vaativat kontekstiin soveltamista. Suomalaisessa koulussa opettaja 
vastaa useimmiten yksin isosta oppilasryhmästä, eikä luokkaryh
mälle opetettaessa ollut mahdollisuutta yksilöiden palkitsemiseen. 
Lisäksi korostettiin, ettei positiivisuus korjaa kaikkea, vaan edelleen 
tarvitaan oppimisen ja tunnesäätelyn tukea sekä moniammatillista 
otetta. Kuitenkin ryhmänhallinnan näkökulmasta hyvän huomaa
miselle ja toiminnan ohjaukselle oli ollut tarve.

“Monesti ongelmat voi olla syvällä. Ei oo vaan se, miten oppilas kou-
lussa käyttäytyy, voi olla kotioloissa hankaluuksia, ADHD-tyyppinen, 
nepsy-tyyppinen ongelma. Tää on menetelmä tämmösen ongelmalli-
senkin oppilaan kanssa toimimiseen, mutta tää ei ratkaise kuitenkaan 
oppilaan ongelmia.”

TCMmenetelmän keinoista oli tutkimukseen osallistuneiden 
opettajien mukaan hyötyä kaikkien oppilaiden huomioimises
sa, niin käyttäytymisellään reagoivien kuin hiljaisten. Opettajat 
arvioi vat, että oppilaat hyötyisivät TCMmenetelmästä eniten, kun 
menetelmää alettaisiin soveltaa varhain, mieluiten jo varhaiskasva
tuksessa.
 
Koti ja koulu yhteistyössä
Myönteinen vuorovaikutus oli opettajien mukaan oleellista myös 
kotien suuntaan, mikä oli havahduttu tiedostamaan TCMmene
telmän myötä. Opettajat käyttivät entistä enemmän aikaa moni
puoliseen tiedottamiseen ja lisäsivät esimerkiksi Wilmaviesteihin 
myönteisiä havaintoja oppilaasta ja koko luokasta. Tästä oli kiitelty 
muutamista kodeista. Opettajat pohtivat, että heidän tulisi alkaa 
selvittää vuorovaikutuksellisia näkökulmia vanhemmille tarkem
min, ja pohtia millaisia käytäntöjä ja tavoitteita voitaisiin yhdessä 
rakentaa.

“Jag tänker att det som påverkar hemåt är hurdan bild föräldrarna 
får av skolan och läraren, att är det sen nånting som man behöver ta 
kontakt gällande nånting då man har en positiv kontakt att bygga på.” 

Opettajat toivoivat, että heidän viestinsä rohkaisisivat vanhempia 
vuorovaikutukseen opettajan kanssa, eikä viestintä olisi vain opet
tajajohtoista asiatiedottamista. Opettajat tavoittelivat myönteisten 
viestien kautta laajempaa positiivista käsitystä ja puhetapaa kou
luun liittyen. 

“Toivois, että tää menis kotiinki. Että tavallaan sen kautta myös 
monet, jotka tsemppailee vaikka läksyjen kans tai jotain tämmöistä, 
että sais sen positiivisen tavallaan, että menetelmä vois levitä sinne 
kotiinkin.”

“Jag tänker det där att man fokuserar så mycket på det goda, det 
som fungerar, så det är ju också något helt nytt för föräldrar, märker 
jag i andra sammanhang. Vi är så vana att tänka på det som inte 
 fungerar att på något vis att det blir en helt ny grej, även föräldrar 
har svårt att komma på det som fungerar ibland, och att tänka i de 
 banorna att vi ska fortsätta stärka någonting som fungerar.”

Mahdolliset kielteisemmät asiat opettajat kertoivat hoitavansa 
puheluilla, koska se on pehmeämpi ja vuorovaikutteisempi tapa ja 
vähentää väärinymmärrysten riskiä. Opettajien käsityksen mukaan 
oppilaat joutuvat eri syistä joskus negatiiviseen kehään, jolloin oppi
las saa jatkuvasti moitteita eri konteksteissa. Näissä tilanteissa opet
tajat kokivat entistä selkeämmin oman roolinsa olevan myönteisten 
seikkojen huomaaja. TCMmenetelmän myötä oli oivallettu uudel
leen, kuinka tärkeää on se, että yksikin aikuinen tukee oppilasta.

”Opettajat suosittelivat koulutusta 
kaikille kollegoille, myös kuormitusta 
kokeville.”
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Kouluyhteisö ja toimintakulttuuri
Opettajien mukaan TCMmenetelmäkoulutuksen merkitykselli
syys vahvistui, kun kollegoja samasta ja toisesta koulusta osallistui 
koulutukseen. Kollegojen kanssa syntyi koulutuksessa käytyjen 
keskustelujen ja kokemusten jakamisen myötä erityinen ymmärrys
suhde. Reflektointia ja menetelmän keinojen soveltamista jatkettiin 
yhteisesti myös koulupäivän aikana. Opettajien mukaan koulutuk
sen anti olisi jäänyt laimeaksi, mikäli he olisivat olleet siellä ainoina 
koulunsa edustajina. Myös eri koulujen toimintakulttuurien peilaa
minen oli heidän mukaansa avartavaa.

“On aika hektistä, mutta on vaihdeltu ajatuksia ja selvästi on sem-
monen ymmärrys toisen kans joka on myös koulutuksessa, huomaa 
että se kokeilee jotakin juttua, tunnistaa koulutuksesta.” 

“Musta on ihana, kun on ollut työpari siellä koulutuksessa, niin 
tavallaan meillä on semmonen sama kieli. On ollut ihana nähdä ja 
todistaa sitä, että monet asiat on toiminut.”

TCMmenetelmän implementointi laajemmin kouluyhteisöön 
on opettajien mukaan pidempi prosessi eikä kulttuurinen muutos 
tapahdu hetkessä. Opettajien mukaan olisi hyvä, jos mahdollisim
man moni menetelmästä kiinnostunut kouluyhteisön jäsen voisi 
osallistua koulutukseen. Opettajat arvioivat, että kollegoiden kou
lutukseen osallistuminen auttaa ylläpitämään menetelmän käyttöä 
koulussa. Osa opettajista oli kuitenkin huolissaan menetelmän kei
nojen käytön pysyvyydestä ja toivoivat siksi ylläpitokoulutusta.

“Mä kaipaisin vaikka ihan lyhyestikin, et koolle tuleminen ja fiilik-
siä jakaen, niin pysyis liekki. Koen, että on omalla kohdalla vaara lui-
sua vanhaan tyyliin. Sais vielä enemmän irti tulevaisuudessakin.”

Myös esihenkilöiden tuki, kiinnostus ja arvostuksen osoittami
nen työtä kohtaan oli opettajille tärkeää. TCMmenetelmän innoit
tamina opettajat halusivat vahvistaa entisestään koko koulun myön
teistä ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä. 
 
Opettajan työssä jaksaminen
TCMmenetelmän koulutus oli opettajien mukaan järjestetty erin
omaisesti, eikä se kuormittanut liikaa, vaan päinvastoin vahvisti 
työssä jaksamista. Opettajat suosittelivat koulutusta kaikille kolle
goille, myös kuormitusta kokeville. Koulutus oli opettajien mukaan 
rakennettu vaihtelevaksi ja konkreettisia työkaluja antavaksi. Myös 
se, että koulutukselle oli varattu yksi kokonainen päivä kerrallaan, 
eikä esimerkiksi iltaaikaa työpäivän jälkeen, mahdollisti levollisen 
ja keskittyneen osallistumisen. 

“Mun pelko oli, että tää on kovin kuormittava. Mutta ei ollut, vaan 
sä teet semmoisia asioita, mistä on itelle hyötyä omassa työssä ja ne on 
tosi konkreettisia ja mieluisia sen takia just. Voisin kyllä kaikille suosi-
tella sen takia.”

Koulutus herätti pohtimaan omaa pedagogista filosofiaa ja opet
tajuuden juuria. Koulutuksen myötä opettajan työn ytimen koettiin 
kirkastuvan ja kokonaisuutta alettiin katsoa eri näkökulmista ja 
etäämpää. 

“Mä uskon että, they may forget what you said but they ever forget 
how to make them feel, just se kohtaaminen ja läsnäolo. Se tunne mitä 
oppilailla on itsestään, kun ne on meidän opettajien seurassa luo-
kassa. Me ei voida muuttaa maailmaa, mutta toivottavasti luodaan 
turvaa ja tulevaisuudentoivoa. Toivoisi, että koulussa on hyvä olla, 
jotenkin semmoinen ilmapiiri vois vaikuttaa niiden elämään.”

Koulutuksen aikana paljon antoivat myös keskustelut kollegoi
den kanssa ja mahdollisuus jakaa arkisia huolia, mihin ei hektisessä 
opetusarjessa juuri ole aikaa. Kaikenkaikkiaan opettajat kokivat 
koulutuksen antoisaksi, jopa parhaaksi koulutukseksi, johon olivat 
osallistuneet.

”Olennaista on luoda systeemiset 
toimintakäytänteet ja varmistaa niihin 
sitoutuminen.”

Kansainväliset tutkimukset ovat antaneet samansuuntaisia 
tulok sia. Kuten Kores ja Carlson (2022) metaanalyysissään kiteyt
tävät, positiiviset ryhmänhallintamenetelmät ovat hyödyllisiä opet
tajan kannalta. Sama viesti välittyi tämän tutkimuksen opettajien 
kokemuksista, vaikka he painottivatkin ensisijaisesti oppilaiden ja 
koko luokan hyötyjä TCMmenetelmän systemaattisesta ja ennalta
ehkäisevästä käytöstä. Tämän tutkimuksen opettajat myös korosti
vat, että toivotusti käyttäytyvät oppilaat saivat aikaisempaa enem
män positiivista palautetta ja negatiivinen palaute väheni, mikä on 
linjassa Hylandin (2014) ja Oliverin ym. (2011) tulosten kanssa. 
TCMmenetelmän yhtenä tavoitteena on vahvistaa kodin ja koulun 
yhteistyötä (WebsterStratton ym., 2004), ja tähän tutkimuksen 
opettajat olivatkin havahtuneet uudella tavalla. He suunnittelivat 
alkavansa kehittää yhteistyökäytäntojään. Lisäksi, kuten on  todettu 
myös Nyen ym. (2017) tutkimuksessa, tässäkin tutkimuksessa 
opettajien ryhmänhallintataitojen vahvistuminen heijastui luokan 
arkeen, mikä lisäsi opettajien onnistumisen ja rauhallisuuden koke
muksia sekä vähensi stressiä.  

 YHTEENVETO
 Tässä artikkelissa käsitellyn, edelleen käynnissä olevan tutkimuk
sen mukaan TCMmenetelmä vahvistaa opettajan ryhmänhallinta
taitoja ja tukee myönteistä vuorovaikutusta, mistä hyötyvät kaikki 
luokan oppilaat. Olennaista on, että luokkaan luodaan systeemiset 
toimintakäytänteet ja niihin sitoutuminen varmistetaan. TCMme
netelmän koulutus kirkasti opettajien käsitystä myönteisen viestin
nän merkityksestä myös koteihin. Viestinnän positiivinen sävy voi 
edistää myönteisen kouluun suhtautumisen kulttuuria ja helpottaa 
vaikeidenkin asioiden puheeksi ottoa. 

Kouluyhteisön kehittämisen osalta opettajat korostivat, että 
TCMmenetelmän implementoiminen on prosessi, jossa tarvitaan 
jatkuvaa tukea. Koulutukseen osallistuminen ja menetelmän keino
jen käyttö vahvistivat opettajien työssä jaksamista. Keskeisiä olivat 
kollegiaalisesti jaetut kokemukset sekä käytännön keinot työn ar
keen. TCMmenetelmä tarjoaa opettajan toimikenttään sopivia ryh
mänhallinnallisia työkaluja, vaikka ei poistakaan olemassa olevia 
vakavia ongelmia. 

Tutkimuksen alustavien tulosten mukaan TCMmenetelmä vah
vistaa monin tavoin koulun myönteistä toimintakulttuuria. Käyt
täytymisellään reagoivien oppilaiden auttaminen ja kouluyhteisön 
hyvinvointi ovat kompleksisia kokonaisuuksia, eikä välittömiä 
muutoksia niissä ole helppo osoittaa.  Tarkempia päätelmiä voidaan 
tehdä myöhemmin, kun TCMmenetelmä on saatu juurrutettua 
vahvemmin pilottikoulujen arkeen. 

TCMmenetelmän pilottikoulutuksen kokemukset, alustavat 
tutkimustulokset ja Kokkolan sivistyskeskuksen esihenkilöiden 
kanssa käydyt keskustelut johtivat ratkaisuun kouluttaa Kokkolan 
perusopetuksen opetushenkilökuntaan kuuluvia opettajia, kou
lunkäynninohjaajia ja rehtoreita menetelmän käyttöön myös tule
vaisuudessa. Koska menetelmä on herättänyt paljon kiinnostusta, 
Kokkolassa koulutetaan keväällä 2022 ensimmäistä kertaa myös 
TCMmenetelmän kouluttajia eli ryhmänohjaajia, niin suomen 
kuin ruotsin kielellä. Tämä mahdollistaa menetelmän käyttöön
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oton ja implementoinnin useammassa opetusyksikössä ja käytön 
jatkuvuu den Kokkolassa.

TCMpilotti on opettavainen esimerkki Soiten perhekeskuspal
veluiden ja Kokkolan sivistyspalveluiden yhteisövaikuttavuuteen 
perustuvan, ilmiölähtöisen ja eri sektorirajat ylittävän (AO) kehittä
misen mahdollisuuksista ja konkretiasta. Yhteisenä ilmiönä on ollut 

käyttäytymisellään reagoiva oppilas ja aggressiivisuus. Ilmiön äärel
lä on tehty yhteisiä ratkaisuja, jotka ovat tuoneet nopeasti konkreet
tisen tuen siihen ympäristöön, jossa ilmiö voimakkaimmin esiintyy. 
Tässä on korostunut yhteistyön ja perustason ennaltaehkäisevien 
toimintamallien lisääntyneen ymmärryksen merkitys. Toteutettu 
pilotti ja tutkimus ovat vahvistaneet yhteistyötä, mikä osaltaan luo 
vakaan perustan tuleville yhteistyöhankkeille. Syntymässä näyttää 
olevan uudenlainen toimintakulttuuri, jossa myös soteuudistuk
sella on merkittävä asema.

Keskeistä on edelleen seurata TCMmenetelmän vaikuttavuut
ta ja implementointia tutkimuksen keinoin. Merkittävää tässä 
on yhteistyö Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus 
 Chydeniuksen kahden tieteenalan, kasvatustieteen ja sosiaalitietei
den, kanssa sekä tutkimusyhteistyö Turun yliopiston lastenpsykiat
rian tutkimuskeskuksen kanssa. Toivottavaa olisi, että kansallisesti 
laajasti sovellettavia interventioita tutkittaisiin pienemmässäkin 
mitta kaavassa ja että havaintoja ja päätelmiä julkaistaisiin matalalla 
kynnyksellä. 

Oleellista on osallistua myös kansainväliseen tiedekeskusteluun. 
Näin alkaa rakentua monitieteellinen diskurssi, jonka avulla myös 
moniammatilliset toimijat voivat laajentaa omaa ymmärrystään ja 
rooliaan suuremmassa kontekstissa. Monitieteinen näkökulma, 
verkostomainen toiminta ja eri toimijoiden sektorirajat ylittävä toi
mintakulttuuri haastavat tunnistamaan, kuinka sama ilmiö käsit
teellistetään eri lähtökohdista. Yksintekemisen kulttuurista onkin 
siirrytty tieteenalojen väliseen keskusteluun ja jakamiseen. 

Moniammatillinen verkostoituminen mahdollistaa ajasta kum
puavien ilmiöiden käsittelemisen ja negatiivisten kehityskulkujen 
pysäyttämisen. ●
 

”Moniammatillinen  verkostoituminen 
mahdollistaa negatiivisten 
 kehityskulkujen pysäyttämisen.”
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