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1. Esipuhe
							
Ahti	Valke

Länsimaiseen kulttuuriperinteeseen kuuluu ajatus yksilön riippumattomuudesta. Ai-
kuisilta odotetaan kykyä toimia itsenäisesti. Mutta yksin kukaan ei elämän haasteista 
selviä: tarvitsemme muita ihmisiä avuksi ja tueksi. Vertaistoiminnassa apu ja tuki pe-
rustuu vapaaehtoisuuteen. Voimme itse määrittää, mitä ja miten annamme omaa elä-
määmme koskevaa määräysvaltaa muille. Vertaistoiminnassa olemme aina yhtä aikaa 
antamassa ja saamassa. Hierarkiat madaltuvat. 

Vertaisuudessa on mahdollisuus niin hyvään kuin pahaankin. Kokemuksesta tie-
detään, että samankaltaisten joukossa voi myös tyhmyys tiivistyä. Onnistuakseen 
vertaisuus edellyttää toisten kunnioittamista ja arvostelukykyä, jotka molemmat ovat 
opittavissa. Parhaimmillaan vertaisryhmässä voidaan yhdessä harjoitella kyynisyyden, 
kateuden ja sulkeutuneisuuden vähentämistä. Positiiviset kokemukset lisäävät yhteen-
kuuluvuuden tunnetta kaltaisten joukossa ja parhaimmillaan suvaitsevaisuutta toisen-
laisia kohtaan. 

Vertaisuus edellyttää ja luo sivistystajua. Parhaimmillaan vertaisuus tukee mieli-
kuvituksen, luovuuden ja tinkimättömän kriittisen ajattelun kehittymistä. Vertaisten 
yhteistyö tarjoaa vaihtoehtoisen oppimisympäristön kiireen ja tietotulvan keskellä. 
Hitaus voi olla nopein tie oppimiseen. Vertaisryhmä antaa tilaisuuden kohdata muita 
samasta asiasta kiinnostuneita, kehittää tietoja, taitoja ja ymmärrystä tai saada ver-
taistukea samassa elämäntilanteessa olevilta.

Vertaisopintoryhmä toimii luontevasti yhdistystoiminnan kehityshautomona, kun 
vapaaehtoistoimintaa suunnataan vastaamaan ajan haasteisiin. Yhdistykselle ver-
taisopintoryhmä mahdollistaa jäsenpalvelujen lisäämisen, kun voidaan tarjota moni-
puolisia osallistumismahdollisuuksia. Vertaisryhmän jäsen on aina osallinen ryhmän 
toimintaan ja vaikuttaa ryhmän toimintatapaan ja ilmapiiriin. Vertaisoppijana hän 
antaa oman panoksensa yhteiseen itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työs-
kentelyyn. Samalla hän saa kaikkien muiden ryhmän jäsenten tuen oman oppimisen-
sa kehittymiseen. Vertaisopintoryhmässä ihminen voi olla mukana omana itsenään ja 
koko persoonallaan.  

Tässä kirjassa vertaisoppimista kuvataan käytännön esimerkein, jotka on sidottu 
vertaisoppimiseen liittyvään tutkimustietoon. Parhaimmillaan vertaisoppiminen pe-
rustuu humanistiseen ajattelutapaan, joka on kuitenkin hauras ja altis jäämään alakyn-
teen väkivaltaisempien, vaikkapa luonnonvalinnalla perusteltujen oppien puristukses-
sa. Humanismi tukee kuitenkin ihmisyyden arvokkaimpia ominaisuuksia, inhimilli-
syyttä. Sen puolustaminen edellyttää jokapäiväistä arjen työtä yhteisöissä. 

Parhaimmillaan vertaisuus tukee 
mielikuvituksen, luovuuden 
ja tinkimättömän kriittisen 
ajattelun kehittymistä.
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Vertaisoppimista voi tapahtua 
sekä kasvokkain että esimerkiksi 
tietoverkoissa.

2. Mitä oN vertaisoppimiNeN?
							
Marion	Fields

Kun vähintään kaksi ihmistä opiskelee jotain asiaa yhdessä niin, että he ovat keskenään 
samanarvoisia eli vertaisia, eikä toinen esimerkiksi opettajan tai ohjaajan asemassa, 
kyse on vertaisoppimisesta. Vertaisoppiminen voi olla hyvinkin epämuodollista, kuten 
esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilöt jutustelevat jostakin asiasta samalla rakentaen 
siitä yhteistä ymmärrystä. Käsitteellä tarkoitetaan kuitenkin myös esimerkiksi erilaisia 
tavoitteellisia opintoryhmiä ja koululaisten ryhmätyöskentelyä luokassa. Opintokes-
kusten piirissä tapahtuva opintoryhmätoiminta on osa niin kutsuttua non-formaalia 
kasvatusta ja oppimista: se on tietoista opiskelutoimintaa, joka kuitenkin nojaa oppi-
joiden omiin tavoitteisiin, eikä johda tutkintoihin, vaikka järjestöjen vertaisopintoryh-
mässä onkin usein mahdollista suorittaa esimerkiksi erilaisia taitomerkkejä.

Vertaisoppimista voi tapahtua sekä kasvokkain että esimerkiksi tietoverkoissa. Eri-
laisissa ympäristöissä tapahtuva vertaisoppiminen on osin samankaltaista ja osin eri-
laista. Verkossa tapahtuvaa vertaisoppimista esitellään myöhemmin tässä kirjassa.

Järjestötoiminnassa vertaisoppimista tapahtuu jatkuvasti, vaikka sitä ei useinkaan 
tiedosteta. Sitä tapahtuu vääjäämättä yhdessä toimiessa. Selkeimmillään se ilmenee 
opintokeskusten rekisteröimissä vertaisopintoryhmissä, joissa harrastuksen, kiin-
nostuksen tai elämäntilanteen yhteen tuomat yksilöt yhdessä päättävät opinnolliset 
tavoitteensa ja menetelmät niiden saavuttamiseen. Vertaisopintoryhmällä on yleensä 
ohjaaja, mutta usein hänen roolinsa on lähinnä tekninen eli hän hoitaa yhteydet opin-
tokeskukseen. Joissain ryhmissä taas on selkeä vetäjä, joka suunnittelee tapaamiset ja 
vastaa niiden toteutumisesta.

Sosiaalisen median hyödyntäminen järjestöissä, kasvava tarve sekä vapaaehtoisten 
että henkilöstön ohjaamiseen sekä halu hyödyntää vapaaehtoistoimijoiden asiantunte-
musta ovat lisänneet vertaisoppimisen tarvetta järjestötoiminnassa.

Vertaisoppimisen luonteesta
Vertaisoppiminen ei ole samanlaista kuin kouluopetuksen kautta oletetusti tapahtuva 
oppiminen, jossa valmis tieto jaetaan opiskelijoille ja jakajana toimii tehtävään kou-
lutettu henkilö (opettaja tai kouluttaja), jonka tieto- ja taitotason ainakin oletetaan 
olevan huomattavasti opiskelijoita edellä. On toki mahdollista, että opiskelijatkin ovat 
ryhmässä toimiessaan opittavan asian suhteen hyvin eri tasolla, jolloin yksisuuntaista 
tiedonsiirtoa voi tapahtua myös vertaisten kesken. 

Viime aikoina kasvatustieteilijät ovat kiinnostuneet tilanteista, joissa vertaisoppi-
joiden keskinäiset taitoerot eivät ole suuret. Tällöin heidän välilleen syntyy suurempi 
niin kutsuttu kognitiivinen eli tietoihin ja ymmärrykseen liittyvä ristiriita kuin silloin, 
kun yksi tai muutama ryhmän jäsen on muita huomattavasti edistyneempi.  Kogni-
tiivisella ristiriidalla tarkoitetaan sitä, että ryhmän jäsenten tavat ymmärtää tarkas-
teltavana olevaa asiaa poikkeavat toisistaan. Edistyneempien ryhmäläisten tietoihin 
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lailla omista lähtökohdistaan vastuussa oppimisen tuloksesta. Yhteistoiminnallisuus 
on myös osa ongelmakeskeistä oppimista. Jos ryhmä pystyy yhdistämään yksilöiden 
omat tarpeet ja ryhmätavoitteet, päästään usein parhaisiin oppimistuloksiin, mutta 
tämä vaatii varta vasten rakennettua ja tavoitteellista opiskelua. Yhteistoiminnallisuus 
vaatii opettelua, mikä on eräs syy sille, että pedagogiset ja ryhmän ohjaamiseen liitty-
vät taidot kulkevat ryhmissä käsi kädessä. (Topping 2005; Öystilä 1999; Koppinen & 
Pollari 1993.)

Vertaisoppiminen on luonteeltaan sosiaalista (koska vertaisuudesta voidaan puhua 
vasta, kun paikalla on kaksi tai useampi henkilöä). Varsinkin järjestötoiminnassa se 
on myös yleensä sidottua yhdistyksen toimintaan ja sen käytännön ongelmiin. Ver-
taistoiminnassa voidaan jakaa ”valmista” tietoa, mutta iso osa vertaisoppimisesta on 
kokemusperäistä. Kokemusperäinen oppiminen on merkityksellistä oppijalle, koska se 
perustuu ensikäden tietoon ja usein raskaisiinkin kokemuksiin. Luonteeltaan se on ref-
lektoivaa eli pohdiskelevaa ja taaksepäin katsovaa. Samalla tavoin kuin myös ennalta 
olemassa olevaan tietoon perustuva vertaisoppiminen, kokemusperäinen oppiminen 
on sosiaalista: se vaatii jonkun, jonka kanssa kokemuksia voidaan jakaa, esimerkiksi 
ryhmän (Malinen 2000).

Kokemusperäinen oppiminen tuottaa niin kutsuttua kokemustietoa. Kokemustie-
don kertyminen vaikkapa elämäntilanteen (sairaus tms.) seurauksena syntyy asian-
tuntijuutta, joka osaltaan haastaa akateemisen tai muun asiantuntijatiedon. Kun esi-
merkiksi vertaistukiryhmässä jokaisen ryhmäläisen hallussa oleva kokemuksellinen 
tieto on sekä epätäydellistä (koska jokaisen osallistujan kokemus on uniikki mutta ei 
kaikenkattava) että riippuvaista hänen omasta elämäntilanteestaan, minäkuvastaan ja 
muista tekijöistä, keskinäinen oppiminen ei ole samalla tavalla lineaarista kuin esimer-
kiksi koulussa. Yhteinen tiedonrakentelu on tässä tapauksessa ennemminkin satunnai-
semmissa jaksoissa etenevää. Yksilön kokemustieto on usein jäsentymätöntä, mutta 
ryhmässä kokemuksia vertaillen siihen on mahdollisuus löytää logiikkaa ja täydentää 
omaa ymmärrystä muiden tiedoilla. (Vahtivaara 2010, Malinen 2000.)

Myöhemmin tässä kirjassa esiteltävän OK-opintokeskuksen piirissä toimivien 
vertaisopintoryhmien havainnointijakson tuloksista kävi ilmi, että kaikenlaiset opin-
toryhmät käyttävät oppimisprosessissa hyväkseen sekä valmista asiantuntijatietoa 
että kokemustietoa. Kunkin ryhmän luonne on omanlaisensa, jolloin tiedon käyttö ja 
tuottaminen vaihtelevat. Jos tiedon alalajit olisivat jatkumo, jonka toisessa päässä olisi 
asiantuntija- ja toisessa kokemustieto, erilaiset vertaisopintoryhmät voisivat sijoittua 
janalle esimerkiksi seuraavasti:

Ensiapuryhmässä toimiminen ja opitut taidot nojaavat lääketieteelliseen tietoon 
– esimerkiksi elvytyksen tulee aina tapahtua saman mallin mukaan, eikä siinä ole juuri 
tilaa kokemusperäiselle tiedon kehittelylle. Kokemustieto voi kuitenkin tässä tapauk-
sessa koskea vaikkapa ryhmän organisoimista ja kunkin omia kokemuksia siitä. Janan 
toisessa päässä on vertaistukiryhmä. Niissä usein jaetaan arjessa selviämiseen liitty-
vää kokemusperäistä tietoa, mutta niissä voidaan myös lukea lääketieteellisiä tekstejä. 
Tässä esimerkissä kuoro on kahden ääripään välissä: siellä lauletaan yleensä valmiiksi 
sävellettyä musiikkia ja äänenkäyttö perustuu asiantuntijatiedon mukaisesti opiskelta-

luotetaan usein ehkä liikaakin, jolloin vertaisoppimisen tärkeä elementti, yhteinen on-
gelmanratkaisu, jää taka-alalle. Tämä vaikuttaa myös oppimisen laatuun ja syvyyteen 
(Topping 2005). 

Lasten oppimisen ja kehityksen kohdalla puhutaan Vygotskin klassisesta ”lähike-
hitysvyöhykkeen” käsitteestä: joko opettajan tai vertaisten tukemana lapsi oppii uusia 
asioita, jotka ovat sopivan haastavia hänen ikäänsä, osaamiseensa jne. nähden. Op-
pimista tapahtuu ryhmän tuoman haasteen myötä enemmän kuin yksin ollessa, ja 
ryhmä myös auttaa oppijaa ylittämään itsensä. Taatakseen vähemmän edistyneiden 
oppijoiden kehittymisen vertaisryhmän edistyneempien jäsenten tulee pystyä toimi-
maan heidän kanssaan tasolla, joka ei ole liian vaikea muttei toisaalta liian helppokaan. 
(Repo-Kaarento 2007; Hogan & Tudge 1999). 

Aikuisoppija saattaa osata tehdä lasta paremmin erilaisia ratkaisuja oppimisensa 
suhteen ”kiriäkseen” ryhmänsä kiinni, kuten myöhemmin tässä kirjassa kerrotaan 
vertaisopintoryhmien havainnoinnin tuloksista, mutta lähikehitysvyöhykkeen käsit-
teeseen liittyvää käytännöllistä ajattelua näkyi myös OK-opintokeskuksessa vuonna 
2009 toteutetussa vertaisopintoryhmien vetäjiin keskittyneessä arviointitutkimukses-
sa, jossa muutama vastaaja uskoi, että opintoryhmässä opiskelu olisi mielekkäämpää, 
jos eritasoisten opiskelijoiden muodostama suuri ryhmä jaettaisiin ainakin välillä pie-
nempiin, tasavahvempiin ryhmiin. Kuten myöhemmin tässä kirjassa käy ilmi, joissain 
tilanteissa tämä voi olla hyvä ratkaisu, kun taas toisissa edistyneempien opiskelijoiden 
esimerkki saattaa tuottaa hyvää mallioppimista uusien ryhmäläisten keskuudessa. 
(Fields 2009.)

Vertaisoppimistilanteessa voi olla hyvä selvittää aluksi, mitä ryhmäläiset osaavat ja 
millaiset uskomukset heillä on opittavan asian suhteen. Voi olla myös syytä selvittää, 
onko heillä virheellistä tietoa opittavasta asiasta ja miettiä yhdessä, miten tilanteesta 
päästään eteenpäin. Ryhmässä vallitsevien taito- ja käsityserojen pohdinta auttaa myös 
valitsemaan sopivat opiskelumenetelmät (Grudens-Shuck jne. 2003; King 1999.) Tämä 
helpottaa myös tavoitteenasettelua ja ryhmän toiminnan arviointia.

Vertaisten välinen oppiminen on luonteeltaan ongelmakeskeistä, jolloin itse op-
pimistilanne korostuu, välillä jopa oppimisen tavoitteena olevien tietojen ja taitojen 
kustannuksella. Yhdessä rajattu oppimisongelma voi olla vaikka ryhmätyönä toteutet-
tava yhdistyksen historiikin kirjoittaminen, tai pienempi, kuten käsityöryhmässä su-
kan kantapään neulominen. Oppiminen ei tässä tilanteessa välttämättä koske faktojen 
oppimista, vaan sitä, miten ongelman ratkaisemiseksi edetään (esim. tehtävien jaka-
minen, harjoittelu). Ongelman ratkaisuksi tuotetaan yhteistä tietoa, joka keskustelun 
kautta yhdistää osallistujien omia kokemuksia ja teoriaa. Onkin havaittu, että esimer-
kiksi vertaistukiryhmässä ongelmalähtöisen oppimistavan tietoinen omaksuminen voi 
tehostaa yhteistä oppimista, jolloin sen mahdollistaminen on tärkeää. (Landtblom jne. 
2008; Kaksonen 2006; Boud & Feletti 1999.)

Vertaisoppimisen muotoja ovat vertaisohjaus tai yhteistoiminnallisuuteen perus-
tuva opiskelu. Ensin mainittuun kuuluvat esimerkiksi kollegalta saatava muodollinen 
tai epämuodollinen perehdytys palkka- tai vapaaehtoistyöhön sekä mallioppiminen 
edistyneemmän harrastajan tuella. Jälkimmäisessä taas kaikki osallistujat ovat yhtä-
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vaan tekniikkaan, mutta varsinkin edistyneemmät kuorolaiset voivat yhdessä pohtia, 
miten he jonkin laulun tulkitsevat ja jakaa kokemusperäisiä ideoita äänen huoltoon 
liittyvistä asioista. Joissain edistyneissä ryhmissä kokemusperäinen tieto on siis varsin 
asiantuntevaa.

Kokemustiedon jakaminen ei aina ole ongelmatonta, koska omaan kokemukseen 
nojaava epätäydellinen tieto voi olla myös virheellistä. Siksi muun muassa monien 
potilasjärjestöjen verkkovertaistukiryhmissä vierailee silloin tällöin terveydenhoidon 
ammattilaisia kommentoimassa osallistujien näkemyksiä. Myös ryhmän ohjaajan rooli 
korostuu: tasapainottamalla keskustelua ohjaaja voi kannustaa kaikkia ryhmäläisiä ja-
kamaan kokemuksiaan, jolloin yhdessä rakenneltava tietokin täydentyy. Järjestöille on 
usein tärkeää korostaa asiantuntevuuttaan myös silloin, kun yhteistä tiedonjakamis-
ta ja opiskelua harjoitetaan muuten kuin asiantuntijoiden johdolla. (Plathan & Fields 
2010; Landtblom jne. 2008).

Ryhmässä tapahtuvan vertaisoppimisen pedagogiikkaa
Vertaisopintoryhmällä voi olla monta nimeä: voidaan puhua myös esimerkiksi opin-
tokerhosta tai -piiristä. OK-opintokeskuksen piirissä kerhot on nimetty vuoden 2010 
alusta vertaisopintoryhmiksi opiskelumuodon statuksen kohottamiseksi.

Suomessa tuntemamme vertaisopintoryhmä- tai opintokerhotoiminta nojaa pit-
kälti pohjoismaiseen perinteeseen. Sen mukaisesti opintoryhmää luonnehtivat tasa-
arvon, demokratian ja vapauden periaatteet. Vapaudella tarkoitetaan ryhmän oikeutta 
päättää itse tavoitteensa ja opiskeluun liittyvät menetelmät ja aineistot. Tasa-arvo ja 
demokratia koskevat sitä, millaisessa asemassa opiskelijat ovat toisiinsa nähden. Hyvin 
muodollinen ja hierarkkinen opintoryhmä ei toteuta toiminnassaan vertaisoppimisen 
ideaalia, vaikka täydellinen tasa-arvo onkin vaikeaa saavuttaa. Kaikkien ryhmän jäsen-
ten tasapuolinen huomioiminen vaatii usein käytännössä sen, että ryhmässä on joku, 
joka ottaa asian tehtäväkseen. Vahva ohjaajuus taas toisaalta nakertaa vertaisuuden 
ideaa ryhmässä, jolloin toiminnasta tulee usein väistämättä tasapainottelua ohjaaja- ja 
osallistujakeskeisyyden välillä (ks. esim. Salo 2008; Repo-Kaarento 2007).

Tasa-arvo- ja demokratia-ajattelusta seuraa, että opintoryhmien pedagogiikka no-
jaa ihanteellisesti tasaveroiseen dialogiin eli vuoropuheluun osallistujien kesken. Ver-
taisopintoryhmien työn kehittämisessä on usein tukeuduttu Paolo Freiren käsitteeseen 
sorrettujen pedagogiikasta, joka nojaa dialogiseen oppimiseen tallentavan oppimisen 
sijaan (jota Freiren mukaan perinteinen kouluoppiminen edustaa). Vuoropuhelu vaatii 
ryhmässä keskinäistä luottamusta ja osallistujien tilanteen kriittistä pohdintaa. Ryh-
mässä se voi olla tutkivaa, tietoa kasaavaa tai kiistelevää. Tutkivalla dialogilla, jossa 
yhdessä etsitään ratkaisuja oppimistilanteen asettamiin ongelmiin ja haasteisiin, näh-
dään olevan positiivinen vaikutus ryhmässä oppimiselle. Samoin ryhmässä esitettävi-
en kysymysten tulisi kannustaa ryhmäläisiä ajattelemaan kriittisesti paitsi opiskelta-
vaa sisältöä, myös oppimisprosessin kulkua (Repo-Kaarento 2007; Freire 2005; King 
1999).

Ryhmäprosessit, joiden kautta oppiminen tapahtuu, perustuvat vuorovaikutukseen 
ja jakamiseen. Toimiakseen tehokkaasti oppimisen areenana opintoryhmän (kuten 

minkä tahansa pienryhmän) tulee ratkoa sekä opinnollisiin tavoitteisiin pääsemiseen 
että ihmissuhteisiin liittyviä ongelmia. Tasa-arvoinen ryhmä, jossa kaikki tuntevat it-
sensä hyväksytyksi, on yhteistoiminnallisuuden edellytys. Turvallisessa ryhmässä myös 
kognitiivinen ristiriita siedetään helpommin, mikä johtaa ainakin teoriassa parempaan 
oppimiseen (Repo-Kaarento 2007; Pennington 2002; Koppinen & Pollari 1993). 

Se, että vertaisopintoryhmä on itse vapaa asettamaan omat opinnolliset tavoitteen-
sa, ei tee ryhmässä oppimisesta löysää tai vähempiarvoista. Monet ryhmät ovat varsin 
kunnianhimoisia tavoitteissaan. Toimiessaan opintokeskuksen piirissä opintoryhmä 
joutuu myös selvittämään tavoitteensa ja toimintansa niiden saavuttamiseksi, mikä 
lisää toiminnan johdonmukaisuutta.

Menetelmien käytön suhteen ryhmätoiminta on hyvin vaihtelevaa. Keväällä 2010 
kymmenessä OK-opintokeskuksen tukemassa vertaisopintoryhmässä toteutettu ha-
vainnointi nosti esiin mm. seuraavia: vapaa tai ohjattu keskustelu, kysymysten esittä-
minen, mallioppiminen (esim. käsityöryhmässä tilanteen vetäjä näyttää ensin ja muut 
tekevät perässä), keskinäinen ohjaaminen ja esim. työvaiheen selittäminen, alustus, 
yhdessä tekeminen niin, että joko kaikki tekevät samaa asiaa yhtäaikaisesti tai niin, 
että osa seuraa toisten tekemistä, opiskelumateriaaliin tutustuminen yksin tai ryhmä-
nä, retki. Opintojen vapaus tarkoittaa sitä, että tapaamisten ei tarvitse aina olla sa-
manlaisia tai tiukan pedagogisen ohjelman mukaan suunniteltuja, vaan niissä voidaan 
myös kokeilla erilaisia tapoja opiskella yhdessä.

Hyvä ryhmähenki ja laadukas oppiminen kulkevat vertaisopintoryhmässä käsi kä-
dessä ja luovat keskinäisen positiivisen ”kierteen”. Neljän opintokeskuksen yhdessä 
tuottamassa Järjestökoulutuksen laatukäsikirjassa (2004) hyvän opintoryhmän tun-
nusmerkeiksi lueteltiin mm. seuraavat: avoimuus ja yhteisten pelisääntöjen luominen, 
erilaisuuden sietäminen, hyväksyntä ja jokaisen huomiointi, joustavuus, vuorovaiku-
tus ja halu saada jotain aikaan. Nämä tukevat positiivisen kierteen ajatusta. Hyvät me-
netelmät eivät tuota haluttua tulosta, jos ryhmäläiset eivät tule toimeen keskenään, ja 
toisaalta, jos ryhmäläiset eivät nauti yhdessä työskentelystä, heidän opiskelumotivaa-
tionsa ei kohoa.

Ryhmän hyvä toiminta edellyttääkin sisäistä yhtenäisyyttä. Tätä saadaan aikaa esi-
merkiksi seuraavilla tavoilla: keskinäinen vetovoima (ryhmässä syntyvät ystävyyssuh-
teet), tavat ottaa uusia jäseniä ryhmään, ryhmän pienehkö koko ja yhteisten tavoit-
teiden laatiminen. Toisaalta myös ulkopuolelta tuleva kilpailu ylläpitää yhtenäisyyttä 
(Pennington 2002) – eräässä keväällä 2010 havainnoidussa ryhmässä yhteishenkeä 
kohotettiin juoruamalla toisen ryhmän tekemisistä. 

Myös vertaisoppimisen laatua tulee arvioida. Ryhmän toiminnan arviointi tarvit-
see sekä ryhmän yhteistä että jäsenten henkilökohtaista itsearviointia. Ryhmällä voi 
olla myös sokeita pisteitä, joiden selvittämiseksi voidaan tarvita myös ulkopuolista 
näkemystä. Tärkeää on, että arviointikriteerit sovitaan yhdessä ja ne ovat yksiselittei-
siä. Ryhmän tavoitteiden tulisi olla konkreettisia ja melko yksinkertaisia, että niiden 
saavuttamista voidaan arvioida sellaisilla mittareilla, joita voidaan ryhmän sisäisesti 
soveltaa. Ryhmätoiminnassa myös prosessien arvioiminen on olennaista. (Ks. esim. 
Repo-Kaarento 2007; Opintokeskus Kansalaisfoorumi jne. 2004).
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Menestyksekästä vertaisoppimista 
Useat kansalaisjärjestöt ympäri maailman toteuttavat vertaisoppimiseen perustuvia 
laajamittaisia koulutusohjelmia erityisesti terveyskasvatukseen nuorten parissa. Mo-
nissa ohjekirjoissa on lainattu Walkerin ja Avisin (1999; ks esim. MacDonald 2004) 
tutkimusta, jossa on arvioitu, miksi nämä ohjelmat eivät aina onnistu. Epäonnistu-
misten takana on seuraavia tekijöitä: Uskotaan, että vertaisoppiminen on helppoa ja 
halpaa, eikä siihen anneta tarpeeksi resursseja, ohjaajia ei kouluteta ja tueta tarpeeksi, 
ryhmien välisiä eroja ei huomioida ja niin edespäin. Suomalaisissa kansalaisjärjestöis-
sä vertaisryhmissä oppiminen on luonteeltaan epämuodollista ja omaehtoista, mutta 
kääntäen näistä sudenkuopista ja aiemmin esitellyistä tutkimuksista saadaan hyviä 
vinkkejä ryhmätoiminnan organisoimiseen:

• Järjestön tai yhdistyksen tulee tarjota ryhmille resursseja. Aiemmassa
 selvityksessä (Fields 2009) OK-opintokeskuksen jäsenjärjestöjen 
 vertaisopintoryhmien vetäjät arvostelivat valtionapua pieneksi, mutta koska  
 opintokeskuksen piirissä ryhmien toiminta on entistä enemmän sidottu
 yhdistykseen ja on siten oleellinen osa niiden toimintaa, ryhmien emoyhdistykset
 voisivat myös pohtia ryhmien tukemista.
• Ohjaajat tarvitsevat koulutusta ja tukea. Koulutuksessa olisi hyvä korostaa
 vertaisopintoryhmässä oppimista vertaisuuden eikä koulumaisuuden kannalta.
 Tuki auttaa ryhmän vetäjää sitoutumaan tehtäväänsä ja kehittymään siinä. Tuki
 voi myös olla ohjaajien välistä vertaistukea.
• Ryhmät tarvitsevat vapautta omien tavoitteidensa valitsemisessa. Tavoitteiden
 tulisi olla tarpeeksi yksinkertaisia ja konkreettisia, jotta niiden saavuttamista
 voidaan arvioida.
• Ryhmässä käytettävien menetelmien olisi hyvä tukea yhteistoiminnallisuutta ja
 yhteistä ongelmanratkaisua.
• Yhteishengen vaaliminen ei ole turhaa, vaan se tuottaa laadukasta oppimista.
 Jäsenten välinen tasavertaisuus on äärimmäisen tärkeää.

Pohdittavaksi
• Millaisissa tilanteissa olen itse oppinut vertaisten kesken? Voiko tällaista
 oppimista kuvailla?
• Perustuuko oppiminen omassa ryhmässä enemmän ohjaajalähtöiseen
 mentorointiin vai yhteistoiminnallisuuteen? Miten näitä voitaisiin yhdistää?
• Kiinnitämmekö ryhmässä huomiota myös opiskelun ja siitä seuraavan
 ongelmanratkaisun prosesseihin?
• Miten ryhmässä opiskellessa voidaan hyödyntää sekä kokemus- että
 asiantuntijatietoa?
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Järjestöesimerkki: Miten vertaisten välinen oppiminen 
toteutuu ryhmässämme?
Opiskelu vertaisten kesken on epämuodollisempaa ja rennompaa kuin asiantuntija-
vetoisessa opiskelussa. Tämä antaa hyvät lähtökohdat oppimiseen. Vertaisryhmässä 
on useampi asiaan perehtynyt vertainen. Tämä luo mukavan ilmapiirin, kun useampi 
mukanaolija kertoo oman tietämyksen asiasta. Samalla asia tulee kerrattua kuin itsek-
seen.

Usein opittavasta asiasta tulee käytännön esimerkkejä, jotka kiinnittävät sen konk-
retiaan. Tämä auttaa muistamaan opittavan asian helpommin. Omien kokemusten ja-
kaminen on tärkeää. Myös ne, joilla ei ole juurikaan kokemuksia opiskeltavasta asiasta, 
uskaltautuvat kertomaan oman asiaan liittyvän tarinansa. Yhteinen jakaminen auttaa 
kaikkia ryhmän jäseniä oppimaan lisää asiasta.

Vertaisryhmässä asia esitetään selkeästi ja vältetään tieteellisempää kieltä. Tämä 
edistää oppimista. Toki tutkimuksiin vedotaan ja niitä pohditaan, mutta varsin nope-
asti keskustelussa siirrytään vertaamaan niitä omiin kokemuksiin. Tutkimustulosten 
ja omien kokemusten peilaaminen auttaa johtopäätösten tekemisessä ja laajemman 
näkökulman saavuttamisessa.

Vertaisoppiminen kannustaa myös kysymään muilta opiskelijoilta. On helppoa va-
paa-aikana kysäistä sellaiselta, jonka kanssa on jo oppimistilanteissa keskustellut tai 
vaihtanut mielipiteitä. Asiaan perehtyneitä löytyykin useita, eikä vain se yksi asiantun-
tija, jonka luentoa oltiin kuuntelemassa. Vertaisoppimisesta olemme saaneet paljon 
positiivista palautetta.

Jarmo	Yliluoma
Luonto-	ja	retkikerho

Iisalmen	Luonnon	Ystävät
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3. Vuorovaikutusta ja ryhmäDyNamiikkaa 
vertaisopiNtoryhmässä

Susanna	Plathan

Ryhmillä on erilaisia perustehtäviä eli miksi ryhmä on alun perin muodostunut ja mitä 
tavoitteita se pyrkii täyttämään. Ryhmän perustehtävä vaikuttaa siihen, millaista vuo-
rovaikutus ryhmän sisällä on. Sosiaalipsykologi Morton Deutchin mukaan ryhmän toi-
minnassa voidaan erottaa kaksi muotoa: yhteistoiminnalliset ja kilpailulliset ryhmät. 
Ryhmän toiminnan muoto on sidoksissa ryhmän ja sen jäsenten tavoitteisiin; jos ryh-
mällä on yhteinen tavoite, ryhmään syntyy auttavaa yhteistoimintaa. Yhteistoiminnalli-
sessa ryhmässä kaikki voittavat tai häviävät (Repo-Kaarento 2007).

Ryhmän toiminnan koordinoiminen on haasteellista, koska vuorovaikutukseen 
liittyy aina odottamattomia seurauksia sekä satunnaistekijöitä. Näiden vaikutuksesta 
ryhmään voi syntyä rakenteita tai olemassa olevat rakenteet voivat muuttua. Ryhmän 
toimintaa voidaan myös tarkoituksellisesti muuttaa vuorovaikutuksen avulla.

Ryhmän kehittymistä on mahdollista kuvata eri vaiheiden kautta.  Nämä voidaan 
erottaa toisistaan esimerkiksi ryhmän vuorovaikutuksen perusteella, mutta niillä ei 
välttämättä ole selkeää alkua ja loppua. Tuckmanin (1965) mukaan ryhmä etenee rin-
nakkaisten kehitysvaiheiden kautta.

• Muotoutumisvaiheessa ryhmä orientoituu tehtävään. Ryhmän perustehtävä 
 saattaa olla vielä epäselvä, ja suhdetasolla ryhmä etsii käyttäytymisen rajoja ja 
 ryhmän sääntöjä. Ryhmä on riippuvainen johtajastaan.
• Kuohuntavaiheessa uskalletaan jo esittää omia, muista eriäviäkin mielipiteitä. 
 Ryhmän tehtävää ja johtajaa saatetaan vastustaa, ristiriitatilanteita esiintyy ja 
 jäsenet testaavat omaa rooliaan ryhmässä.
• Normien muotoutumisvaiheessa ryhmän toiminnalle alkaa muodostua 
 normeja. Tehtävätasolla ryhmän jäsenten yhteistyö ja avoimuus yleensä 
 lisääntyvät. Ryhmän jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa ryhmän kiinteys 
 lisääntyy ja tunne ryhmään kuulumisesta kasvaa.
• Tehtävän suorittamisvaiheessa energia suunnataan työskentelyyn. Toisia 
 pyritään tukemaan tehtävän suorittamisessa, ja rooleista tulee joustavampia. 
 Ryhmän jäsenten erilaisuus koetaan usein vahvuudeksi.
• Ryhmän kehitysvaiheena voidaan pitää myös ryhmän toiminnan päättymistä, 
 varsinkin jos ryhmä on muodostunut suorittamaan jotain tiettyä tehtävää.

Ryhmän rakenteet muodostuvat jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa. Ryhmän ra-
kenteet ovat ryhmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä, kuten rooleja ja normeja. Raken-
teet ovat riippuvaisia toisistaan, esimerkiksi jäsenten väliset suhteet vaikuttavat siihen, 
millaisia rooleja ryhmään syntyy.

Ryhmässä oppiminen 
vaatii oppimisen ja 
ryhmätyöskentelyn 
yhdistämistä.
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Roolit
Ryhmätilanteessa rooli tarkoittaa sellaista ryhmän jäsenen käyttäytymistä tai osallis-
tumistapaa, jota muut häneltä odottavat. Jokaiselle ryhmän jäsenelle kehittyy ryhmän 
vuorovaikutuksessa rooli tai rooleja. Roolit voivat olla vakiintuneita kaavoja yksilön 
käyttäytymisessä, mutta usein ne kuitenkin vaihtelevat tilanteesta toiseen. Roolit ovat 
välttämättömiä, jotta ryhmä voisi toimia hyvin. Jos yksi jäsen lähtee ryhmästä pois, 
ryhmän roolirakenne voi muuttua ja tehtävät jakaantua uudelleen.

Ryhmässä voi olla virallisia ja epävirallisia rooleja. Viralliset roolit ovat ennalta mää-
rättyjä tai niistä saatetaan sopia yhdessä, esimerkiksi kokoukselle valitaan sihteeri ja 
puheenjohtaja. Epäviralliset roolit ilmenevät ryhmän jäsenen toistuvana käyttäytymi-
senä. Ne muodostuvat ja kehittyvät ryhmän vuorovaikutuksessa. Ryhmän perusteh-
tävä ja jäsenten väliset suhteet vaikuttavat siihen, millaisia rooleja ryhmässä syntyy. 
(Harviainen jne 2002)

Epävirallisia rooleja voidaan ryhmitellä esimerkiksi seuraavasti:
• Tehtäväkeskeiset roolit auttavat ryhmää saavuttamaan tavoitettaan. Tällaisia 
 rooleja ovat esimerkiksi arvioija, joka arvioi kriittisesti ryhmän suoritusta, ja
 ehdottaja, joka tekee uusia ehdotuksia ja avaa näkökulmia käsiteltävään asiaan.
•  Suhdekeskeiset roolit ylläpitävät ja kehittävät jäsenten välisiä suhteita ja
 ilmapiiriä. Näihin rooleihin kuuluvat esimerkiksi sovittelija, joka konflikti- 
 tilanteessa pyrkii kompromisseihin, ja portinvartija, joka pyrkii pitämään
 viestintäkanavat avoimina ja rohkaisee kaikkia osallistumaan. Portinvartija voi
 toimia myös päinvastaisesti eli pantata tietoa.
• Yksilökeskeiset roolit liittyvät yksilön taipumuksiin toimia. Tällaiset roolit
 eivät palvele ryhmän perustehtävää vaan yksilön omia tavoitteita. Yksilökeskeisiin
 rooleihin kuuluvat esimerkiksi vastarannan kiiski, joka vastustaa kaikkea, ja
 dominoija, joka pyrkii johtamaan ja manipuloimaan muita. (Harviainen jne 2002)

 
Normit
Ryhmän vuorovaikutuksessa luodaan aina erilaisia normeja, jotka ovat välttämättömiä 
ryhmän toiminnalle. Ne asettavat rajoja ryhmän jäsenten sopivalle ja sopimattomalle 
käyttäytymiselle. Normit voivat olla kirjoitettuja tai ääneen lausuttuja sääntöjä. Ryh-
mässä on aina myös ääneen sanomattomia tapoja. Näiden olemassaolo tiedostetaan 
usein vasta kun joku rikkoo niitä. Normeja on aina olemassa, vaikkei ryhmä olisikaan 
niistä tietoinen.

Normit muotoutuvat osana ryhmän kulttuurin kehittymistä. Kulttuuri vaikuttaa 
siihen, millaisia normeja ryhmään syntyy, mutta normit myös muokkaavat ryhmän 
kulttuuria. Normit ohjaavat ryhmän koko viestintäprosessia, kuten sitä, kenelle ryh-
mässä puhutaan, miten puhutaan ja mistä aiheista puhutaan. Normit ovat melko va-
kiintuneita, vaikka ne sallisivat ryhmälle vahingollistakin käyttäytymistä, esimerkiksi 
jatkuvaa myöhästelyä. Normeja on kuitenkin mahdollista asettaa ja muuttaa esimer-
kiksi keskustelemalla niistä ja niiden rikkomisesta yhdessä.

Uusi jäsen huomaa ryhmän normit usein vasta kun hän tietämättään rikkoo niitä. 
Tullessaan ryhmään, hän tavallaan haastaa ryhmän normirakenteen. Esimerkiksi ryh-
mässä on voinut olla tapana, että ryhmän jäsenillä on tietyt istumapaikat kokoontu-
mistilassa. Uusi ryhmän jäsen saattaa istuutua paikalle, jossa ryhmän vanhempi jäsen 
on istunut jo ainakin kymmenen vuoden ajan. Kun vanhempi jäsen tulee paikalle, on 
mielenkiintoista havainnoida, miten vanha jäsen reagoi tilanteeseen. Salliiko hän uuden 
jäsenen istumisen ns. omalla paikallaan vai syntyykö muita ratkaisuja? Ryhmään sosi-
aalistuessaan uusi jäsen oppii ryhmän kulttuurin ja normit, tai hän saattaa myös muut-
taa niitä.  Sosiaalistumisprosessissa ryhmän ulkopuolisesta yksilöstä tulee osa ryhmää.

Yksilöt saattavat liittää asioihin tiettyjä merkityksiä esimerkiksi aiempien koke-
mustensa perusteella. Vuorovaikutuksessa ryhmän jäsenten merkityksenannot voivat 
lähentyä ja muodostua ryhmälle yhteisiksi. Esimerkiksi ryhmä voi alkaa kertoa omia 
“sisäpiirivitsejä”, joiden merkitys on ryhmälle yhteinen, mutta ryhmän ulkopuolella 
niitä ei ymmärretä.

Ryhmä voi keskustelussaan viitata johonkin hetkeen ryhmän yhteisessä historias-
sa. Tällöin ryhmään syntyy yhteisiä toimintatapoja ja ryhmän sisäinen kiinteys lisään-
tyy. Ryhmän kulttuuri tarkoittaa ryhmälle yhteisiä arvoja, asenteita, toimintatapoja ja 
normeja.

Vuorovaikutus
Vuorovaikutus käynnistää ryhmien toiminnan ja myös ylläpitää sitä. Ryhmän toimin-
taa voidaankin analysoida tarkastelemalla ryhmän jäsenten vuorovaikutusta. Ryhmis-
sä saadaan kokemusta niiden toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Aiemmissa ryhmäti-
lanteissa opitut tiedot ja taidot vaikuttavat myös seuraaviin ryhmätilanteisiin.

Vuorovaikutustaitoja ovat mm.
• kuuntelemisen ja havainnoinnin taidot
• argumentointitaidot
• taito osoittaa tukea
• taito ottaa ja pitää puheenvuoroja
• taito jatkaa toisen puheenvuorosta
• taito ylläpitää keskustelua

Ryhmätilanteessa tärkeiksi nousevat erityisesti kuuntelemisen ja havainnoinnin 
taidot. Esimerkiksi puheenvuorojen vaihtumista säädellään nonverbaalisen viestinnän 
havainnoinnin avulla. Taitava ryhmäviestintä edellyttää sekä tehtävä- että suhdekes-
keisten taitojen hallintaa. Ryhmän tavoite ja tehtävä vaikuttavat siihen, millaisia tai-
toja erilaisissa ryhmätilanteissa erityisesti tarvitaan. Tehtäväkeskeiset taidot tukevat 
ryhmää tavoitteen saavuttamisessa. Näihin kuuluvat mm. taito pysyä tehtävässä ja 
taito esittää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Suhdekeskeiset taidot puolestaan tukevat 
ryhmän ilmapiiriä ja suhteiden luomista ja ylläpitoa. Näihin kuuluvat mm. konfliktin-
hallintataidot ja taito osoittaa tukea. Esimerkiksi kuuntelemisen taito on ryhmän suh-
de- ja asiatehtävien kannalta tärkeä taito.
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Nonverbaalinen viestintä
Nonverbaaliseen viestintään kuuluvat vuorovaikutuksen kaikki muut elementit pait-
si kieli. Nonverbaalisella viestinnällä on monia tehtäviä. Nonverbaaliset viestit, kuten 
katsekontakti, säätelevät ryhmän vuorovaikutusta, kuten puheenvuorojen vaihtoja ja 
palautteen antoa. Niiden avulla voidaan myös ilmaista tunteita ja osoittaa ryhmässä 
vallitsevia henkilösuhteita ja statuseroja. Nonverbaalinen viestintä voi täydentää ver-
baalista viestintää tai korvata sen joissain tilanteissa kokonaan. Ryhmätilanteessa on 
mahdotonta olla viestimättä nonverbaalisesti, vaikka ei olisikaan verbaalisesti aktiivi-
nen. Myös se, että ei osallistu keskusteluun tai katso ketään silmiin, voi viestiä jotain 
muille ryhmän jäsenille. Nonverbaalista viestintää tiedostetaan yleensä huonommin 
kuin verbaalista viestintää, mutta sitä voidaan käyttää harkitustikin. Nonverbaalinen 
viestintä on usein monimerkityksellistä, joten se saatetaan tulkita eri tavoin kuin pu-
huja on tarkoittanut. Lisäksi eri kulttuureissa on erilaisia käytäntöjä siitä, millaista 
nonverbaalista viestintää pidetään sopivana.

Verbaalinen viestintä
Kieli on verbaalisen eli sanallisen viestinnän perusta. Asiasisältöjä rakennetaan suurek-
si osaksi kielen avulla, koska usein sillä voidaan ilmaista asioita täsmällisimmin. Kielel-
linen käyttäytyminen on yleensä tiedostettua: viestijä on itse selvillä siitä, mitä sanoo. 
Verbaalisen viestinnän sisällön taso korostuu erityisesti tehtäväkeskeisissä ryhmissä, 
joissa käsiteltävät asiat saattavat olla hyvin moniulotteisia. Jokainen viestijä antaa sa-
noille ja asioille merkityksiä omien kokemustensa sekä viestintätilanteen perusteella.

Kuunteleminen ja havainnointi
Kuunteleminen tarkoittaa kuullun asian aktiivista tulkintaa, erittelyä ja arviointia, ei 
vain passiivista hiljaa istumista ja toisen puheen kuulemista. Kuunteleminen on oman 
osallistumisen perusta ryhmässä, sillä esimerkiksi keskustelun eteneminen edellyttää 
kuuntelemista. Kuunteleminen ja havainnointi ovat rinnakkaisia prosesseja. Niillä voi-
daan tarkoittaa samaa asiaa, mutta havainnointi käsitetään laajemmin. Havainnoin-
ti on havaitsemiseen perustuva aktiivinen prosessi, jossa aistihavainnoista tuotetaan 
merkityksiä. Havainnointi sisältää sekä verbaalisten että nonverbaalisten sanomien 
vastaanottamisen ja tulkinnan.

Ryhmätilanteessa kuuntelemisen ja havainnoinnin taidot nousevat keskeisiksi. 
Nämä taidot ovat tärkeitä ryhmän asiatehtävien ja suhdetehtävien kannalta. Vuoro-
vaikutuksen havainnointi antaa mahdollisuuden kehittää ryhmän jäsenten vuorovai-
kutustaitoja. Havainnoinnin taito on perusta ryhmän toiminnan analysoinnille. Ryh-
mätilanteessa havainnointi on haasteellista, koska osallistujia on useita eikä kaikkia 
ehkä pystytä havainnoimaan yhtä hyvin. Vaikka ryhmässä ei voidakaan olla varmoja 
siitä, kuuntelevatko toiset, kuuntelemattomuus huomataan esimerkiksi keskustelun 
laadussa. Jos ryhmässä kuunnellaan ja havainnoidaan keskustelun kulkua, on toisten 
puheenvuoroista jatkaminen helpompaa.

Vertaisryhmän ohjaajan rooli
Ryhmässä voi olla virallinen ja/tai epävirallinen johtaja, joka koordinoi ryhmän toimin-
taa ja edustaa ryhmää ulospäin. Ryhmän jäsen, jolla on epävirallisen johtajan rooli, on 
usein aktiivinen osallistumaan ja kannustaa muita sitoutumaan ryhmän toimintaan. 

Ryhmän oppimisen ohjaaminen vaatii taitoa. Jo yksilöiden ohjaaminen oppimaan 
vaatii tiedon tai taidon lisäksi ymmärrystä yksilön oppimisprosessista ja siitä, miten 
sitä voi ohjata. Ryhmän oppimisen ohjaaminen luo tähän vuorovaikutusprosessiin 
oman lisänsä. Se edellyttää tietoa ryhmän toiminnasta sekä taitoa ohjata tavoitteelli-
sesti ryhmää ja sen jäseniä oppimaan. Ryhmän toiminnan tärkeitä käsitteitä ovat ryh-
män jäsenten roolit ja sosiaaliset asemat, ryhmäprosessin vaiheet, tavoitteiden, johta-
juuden ja toimintarakenteiden merkitys ryhmässä, ryhmän jäsenten välinen viestintä 
sekä ryhmän normit. Lisäksi ryhmän toiminnan tietämykseen kuuluu taito ymmärtää 
ryhmä osana laajempaa organisaatiota tai ympäröivää kulttuuria sekä käyttää työtapo-
ja, joilla ohjata ryhmää tai useita ryhmiä samanaikaisesti. Teoreettisen tiedon lisäksi 
kokemuksellisella tiedolla ryhmistä on tärkeä merkitys ryhmän ohjaamisessa. (Repo-
Kaarento 2007.)

Omat kokemukset heijastuvat herkästi opittavaan asiaan. Jos henkilöllä on myön-
teisiä kokemuksia ryhmistä ja niissä opiskelusta tai ryhmien oppimisen ohjaamisesta, 
hän yleensä haluaa oppia aiheesta lisää. Jos hänen kokemuksensa taas ovat ikäviä, uu-
sia kokemuksia tai oman kokemuksen kanssa ristiriidassa olevia tietoja ei halutakaan 
hankkia tai ottaa vastaan. Kaikenlaiset kokemukset ryhmästä ovat kuitenkin tärkeitä. 
Jokainen ryhmä on omanlaisensa, ja kokemus erilaisista ryhmistä kerryttää kokemus-
ta myös ryhmien toimintaan vaikuttavista lainalaisuuksista.

Oppiminen ryhmässä vaatii erityisiä taitoja opiskelijoilta ja oppimista edistävän 
vuorovaikutuksen ohjaaminen taas erityisiä taitoja ryhmän ohjaajalta. Aikuisopiskeli-
jalla on yleensä melko hyvä käsitys siitä, miten he itse oppivat parhaiten. Lisäksi heillä 
on kokemusta ryhmätyöstä, jossa mahdollisimman tehokkaasti jaetaan tehtävät ja saa-
daan aikaan tavoiteltu tulos. Ryhmässä oppiminen vaatii oppimisen ja ryhmätyösken-
telyn yhdistämistä. Yhteistyön tavoitteena ei olekaan suorittaa tehokkaasti tehtävää 
vaan edistää ryhmän jäsenten ja myös koko ryhmän oppimista. Parhaimmillaan oppi-
minen muuttuu yksinäisestä puurtamisesta innostavaksi sosiaaliseksi vaikuttamiseksi 
ja erilaisten todellisuuksien joskus ristiriitaiseksi, mutta useimmiten rikastavaksi jaka-
miseksi. 

Myös opettajalle aito dialogi opiskelijoiden kanssa on jatkuva ammatillinen haaste. 
Vuorovaikutteinen oppiminen tarjoaa ohjaajalle mahdollisuuden uudistua ja kehittyä 
omassa ammatissaan. Tulevaisuuden oppimisen ohjaaja tai työyhteisön johtaja osaa 
käydä dialogia opiskelijoiden tai alaistensa kanssa sekä ohjata erikokoisia ryhmiä op-
pimaan dialogin avulla. Opettajaa tai ryhmänohjaajaa voi motivoida ohjaustaitojensa 
kehittämisessä muunnos vanhasta sananlaskusta: Kun opetat opiskelijalle tietoa, se 
saattaa vanhentua parissa vuodessa. Kun opetat opiskelijan oppimaan, hän omaksuu 
taitojensa avulla uusia tietoja vanhentuneiden tilalle ja selviää entistä paremmin muut-
tuvassa maailmassa. Jos vielä ohjaat opiskelijaa aktiiviseen ja rakentavaan vuorovai-
kutukseen, tarjoat hänelle mahdollisuuden sosiaaliseen peilauspintaan, jonka avulla 
uusille tiedoille ja taidoille löytyy mieli ja merkitys. (Repo-Kaarento 2007.) 
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pimisprosessia. Virheet ovat eräänlaista palautetta omasta toiminnasta, mahdollisuus 
oppia ja kehittyä. Opiskeluun tulee iloa ja rentoutta, kun kokee, että kaikki oppimisen 
ja opiskelun herättämät tunteet ovat sallittuja.

Pohdittavaksi
• Miten ryhmämme toiminta on muotoutunut sen olemassa olon aikana?
• Millainen rooli minulla on vertaisopintoryhmässäni?
• Onko ryhmäämme muodostunut ryhmän omia normeja?
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Ohjaajan rooli ja ryhmädynamiikka
Ohjaaja voi asemansa turvaamana vaikuttaa ryhmän toimintaan, ja hän tekee tätä 
myös tiedostamattaan. Ryhmän johtajana hän säätelee ryhmän toimintaa käytök-
sellään ja sillä, minkälaista käyttäytymistä hän pitää suotavana ja mitä vältettävänä. 
Ryhmän jäsenilläkin on valtaa ja yksittäinen jäsen voi vaikuttaa ryhmän toimintaan 
ja ilmapiiriin. Joskus hyvää tarkoittava ja rakentava ehdotus saatetaan torjua siksi, 
että esittäjän status ryhmässä on heikko. Jäsenten välinen kilpailu voi siis hyvin estää 
ideoiden esittämisen. Ryhmädynamiikkaa ymmärtävällä jäsenellä on joskus hankalaa, 
koska hän tietää, mitä ohjaajan tulisi tehdä, mutta ei oman asemansa vuoksi ole val-
tuutettu toimimaan. Muuten hän ryhtyisi itse ryhmän johtajaksi ja veisi ohjaajalta joh-
tajuuden. (Repo-Kaarento 2007.) 

On tärkeää, että ryhmän ohjaaja ottaa huomioon kunkin oppimisympäristön op-
pimiskulttuurin. Oppimiskulttuurilla tarkoitetaan organisaation ja sen jäsenten käsi-
tyksiä oppimisesta ja siihen liittyvistä toimintatavoista. Morton Deutchin positiivisen 
keskinäisriippuvuuden teorian mukaan hyvä ilmapiiri saattaa johtua yhteistoiminnal-
lisesta työskentelyrakenteesta (Deutch 2000; Johnson & Johnson 1989). Kun ihmiset 
ovat positiivisesti riippuvaisia toisistaan ja tuntevat hyötyvänsä toistensa panoksista, 
he haluavat pistää parastaan ja antavat vahvuutensa ryhmän käyttöön. Samat ihmiset 
voivat kuitenkin kilpailullisessa tilanteessa tuoda itsestään hankalammat puolet esille, 
jolloin ryhmän ilmapiirikin muuttuu ristiriitaisemmaksi.

Opiskeluryhmän dynamiikka
Opiskeluryhmä on harvoin täysin tasa-arvoinen. Jo ensimmäisellä kokoontumisker-
ralla ryhmässä alkavat usein huomaamattomat statusneuvottelut. Statuksella tarkoite-
taan ihmisen asemaa ryhmässä, ja se voi olla joko virallinen tai epävirallinen. Ryhmän 
ns. nokkimisjärjestys alkaa vaikuttaa heti ryhmän alusta lähtien, esimerkiksi siinä, 
kuka käyttää puheenvuoroja, ja jatkuu vuorovaikutuksessa eri tavoilla koko ryhmän 
toiminnan ajan. Ryhmäläisten statuksiin voivat vaikuttaa monet tekijät: jäsenten aikai-
semmat tiedot tai taidot aiheesta, koulutus sekä ammatillinen tai taloudellinen asema. 
(Repo-Kaarento 2007.)

Aikuisten opettaja on ohjaaja, kannustaja ja haastaja. Ryhmän johtajan roolissa hän 
on osaltaan vastuussa siitä, että ryhmään syntyy oppimiselle suotuisa ilmapiiri. Opet-
taja on aikuisopiskelijallekin malli oppijasta – opettajan suhtautuminen oppimiseen 
toimii esimerkkinä. Kun tuntee ryhmien lainalaisuuksia ja hallitsee ryhmän ohjaami-
sen keinoja, jokaisen ryhmän toimintaa voi kehittää paremmin oppimista edistäväksi.

Oppimistilanteeseen tulisi luoda mahdollisimman kannustava ja oppimista tukeva 
ilmapiiri, sillä myönteiset tunteet lisäävät opiskelijan käytettävissä olevaa energiaa ja 
kielteiset tunteet vähentävät sitä (Varila 1999). Ohjaaja voi tietoisesti ohjata opiske-
lijan huomiota – esimerkiksi suoraan kysymällä tai kehottamalla pohtimaan – niihin 
osiin tämän toimintaa, jossa hän on onnistunut tai edistynyt. Aina ei voi onnistua, ja 
myös virheiden tekeminen ja epäonnistuminen voidaan tulkita tärkeäksi osaksi op-



26   Vertaisoppiminen 27   Vertaisoppiminen

Järjestöesimerkki: Vuorovaikutusta ja vertaistukea
Vertaistukiryhmässämme autamme ihmisiä sopeutumaan sairauteen, luomme välinei-
tä selviytymiseen vaikeista asioista ja tuemme omien vahvuuksien löytymisessä. Py-
rimme tukemaan tervettä puolta: ei ole niin sairasta ihmistä, etteikö hänessä jotain 
tervettäkin olisi. Saamme vinkkejä vertaisilta, saman kokeneilta, miten he selvisivät 
hankalasta tilanteesta.

Ryhmän jäsenet tukevat toisiaan, opitaan toinen toisiltamme. Yhdessä pyritään 
löytämään vinkkejä arjesta selviytymiseen. Ryhmässä on monentasoisia sairastuneita: 
hiljattain sairastuneita, kauan sairastaneita, sekä vakavammin ja lievemmin sairaita. 
Prosessi elää kaiken aikaa.

Pyrimme huomioimaan jokaisen hänen tasollaan. Toiveemme on, ettei kenenkään 
tarvitsisi lähteä itkien ryhmästä, vaikka sinne itkien tulisikin. Koetamme vahvistaa 
uskoa, ettei vika ole korvien välissä, vaan että kyseessä on oikea sairaus. Emme kulje 
yksin. Välillä on odotettava perässä kulkijoita, on myös väisteltävä vastaantulijoita ja 
kuitenkin käytävä eteenpäin. Jokainen askel on etappi.

Päivi	Poskiparta	ja	Kaija	Vainio
Kosteusvaurioista	sairastuneiden	vertaistukiryhmä

Keski-Suomen	Hengitysyhdistys



28   Vertaisoppiminen 29   Vertaisoppiminen

4. HavaiNtoja vertaisoppimiseN 
orGaNisoimisesta
Esimerkkejä OK-opintokeskuksen jäsenjärjestöjen vertaisopintoryhmistä

Marion	Fields

Mitä vertaisopintoryhmässä tapahtuu? Miten oppiminen rakentuu ja miten ihmiset 
toimivat yhdessä? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä vertaisopintoryhmien pedagogisen 
kehittämisen kannalta. Opintoryhmä on luonnollisesti itse vapaa asettamaan omat ta-
voitteensa ja organisoimaan oman toimintansa ja oppimisprosessinsa, mutta toimin-
nan tarkastelu voi edistää oppimista sekä ryhmän kehittämistä. OK-opintokeskuksen 
piirissä toimivia vertaisopintoryhmiä yhdistää kiinnostus tavoitteelliseen oppimiseen 
(Fields 2009). Tässä luvussa esitetään havaintoja vertaisopintoryhmien toiminnasta ja 
näihin havaintoihin perustuvia ideoita toiminnan terävöittämiseksi.

Iloa ja monipuolista toimintaa 
– vertaisopintoryhmien havainnoinnin tuloksia
Yllä esitettyjen kysymysten selvittämiseksi havainnoitiin 26.4.–2.6.2010 kymmentä 
erilaista OK-opintokeskuksen jäsenjärjestöjen piirissä pääkaupunkiseudulla toimivaa 
vertaisopintoryhmää. Havainnoinnin kohteena olleet ryhmät valittiin koulutuksen 
hallinnointiin kehitetyn Okryverkko-tietojärjestelmän kautta niin, että valituksi tuli 
mahdollisimman erityyppisiä ryhmiä. Yhteensä mukaan pyydettiin kahtatoista ryh-
mää, mutta kahdelle ei havainnoinnin ajankohta sopinut. Tuloksia on ensin käytetty 
esitelmien ja koulutusmateriaalien taustana. 

Ryhmiä havainnoitiin strukturoidusti niin, että kirjallisuuden ja kirjoittajan omien 
kokemusten perusteella valittiin erilaisia vertaisoppimiselle tyypillisiä tilanteita (esim. 
”kaikki työskentelevät yhdessä”), joiden esiintymiskerrat merkittiin valmiiseen tauluk-
koon (Liite 1) viidentoista minuutin jaksoissa. Näin ollen pitkäkestoiset toiminnot saa-
tettiin merkitä useammankin kerran, jos ne kestivät yhtenä toimintana yli viisitoista 
minuuttia. Tämän lisäksi kirjoittaja merkitsi pöytäkirjaan erilaisia laadullisia havainto-
ja sekä arvioi asteikolla yhdestä viiteen seuraavia ominaisuuksia:

1. ilmapiiri
2. ryhmän vetovastuu: vertaisilla vai ohjaajalla?
3. oppijoiden väliset tasoerot
4. ryhmän aktiivisuus
5. ryhmän luonne: onko se oppimiseen vai sosiaaliseen toimintaan painottunut?

Havaintoja arvioitiin myös lyhyiden ryhmähaastattelujen avulla. Niissä osallistujat 
kertoivat kokemuksistaan ryhmässä toimimisesta ja oppimisesta. Seitsemässä ryhmäs-
sä haastattelu voitiin nauhoittaa, ja lisäksi kahdessa ryhmässä osallistujien määrän tai 
tilaan liittyvien asioiden takia osallistujien kommentteja kirjattiin muistiin. Yhtä ryh-

Järjestötoiminnassa 
oppiminen on luonteeltaan 
varsin yhteisöllistä, ja hyvän 
yhteishengen luominen lisää 
ryhmään vastavuoroisuutta.
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mää ei tilaisuuden luonteen takia pystytty haastattelemaan. Ryhmille luvattiin, ettei 
niiden nimeä tai järjestöä paljasteta, koska tarkoitus oli havainnoimalla löytää yhteisiä 
piirteitä erilaisista ryhmistä. 

Tyypiltään ryhmät jakautuivat seuraavasti:
1. Taito- ja taideaineiden harrastusryhmät (4 kpl)
2. Terveyteen liittyvät harrasteryhmät (liikunta, käden taidot) (2 kpl)
3. Vertaistukiryhmät (3 kpl)
4. Järjestötoimintaan liittyvät ryhmät (1 kpl)

Ryhmien koko vaihteli havainnointihetkellä suuresti. Pienimmässä oli paikalla viisi 
henkeä, kun taas suurin ryhmä on kooltaan 24-henkinen. Vetäjät on laskettu mukaan 
vain, jos he ovat vertaisia ja osallistuvat myös oppimiseen, ei ulkopuolisia ohjaajia. Ryh-
män koon keskiarvoksi saatiin 12. Myöhempää vertailua varten kahtia niin, että pien-
ten ryhmän muodostavat alle kymmenhenkiset ryhmät (5 kpl) ja suurten sitä isommat 
(5 kpl).

Havainnoidut vertaisopintoryhmät olivat hyvin naisvaltaisia, sillä havainnoiduissa 
ryhmissä oli yhteensä havainnointihetkellä läsnä 101 naista ja vain 22 miestä. Yhdessä 
harrasteryhmässä oli läsnä miesenemmistö, mutta muissa yhdeksässä ryhmässä naiset 
olivat enemmistönä.

On huomattavaa, että havainnoista tehdyt tulkinnat ovat lähinnä viitteellisiä. Ha-
vainnointiaineisto on suhteellisen pieni, joten prosenttijakaumat ovat vain suuntaa-
antavia.

Havaintoja ryhmien olemuksesta
Ensin paneudutaan ryhmädynamiikkaan liittyviin havaintoihin. On muistettava, että 
havainnointi perustuu vain yhteen tapaamiskertaan, joten sen avulla saadaan tietoa 
vain yhdestä hetkestä, joka voi olla tavallisuudesta poikkeava. Havaintojen tueksi ryh-
mästä syntyneitä käsityksiä testattiin haastattelemalla ryhmiä: valtaosin havainnot 
osoittautuivat melko lailla oikeiksi. Esimerkiksi kysymyksessä siitä, onko ryhmä ohjaa-
ja- vai vertaisvetoinen, haastateltavien havainnot poikkesivat vain kerran havainnoijan 
saamista käsityksistä.

Ensimmäinen havainto koski ilmapiiriä. Kaikissa ryhmissä se tulkittiin hyväksi 
tai erittäin hyväksi, ja käsitys vahvistui haastatteluissa. Aiempaa tietoa (Fields 2009) 
hyödyntäen voidaan sanoa, että hyvä ilmapiiri kannustaa hyvään oppimiseen ja päin-
vastoin. Ryhmissä oppiminen korostuikin niin, että seitsemän kymmenestä oli joko 
selkeästi tai ainakin osittain oppimisryhmiä ja vain kolme enemmän sosiaaliseen jaka-
miseen perustuvia – nämä vertaistukiryhmiä. Useammassa ryhmässä riippumatta nii-
den tavoitteista yleinen haastateltujen antama vastaus oli, että ”tänne on kiva tulla”.

Suurempi osa ryhmistä oli siis selkeästi oppimiskeskeisiä kuin sosiaalisuuteen 
perustuvia. Tämä voitiin havaita esimerkiksi puheenaiheista: kun 147 havaintoa ai-
neistosta koski sitä, että koko ryhmä tai osa siitä keskusteli käsiteltävästä aiheesta tai 
oppimisesta, paljon pienempi määrä havaintoja, 98 kpl, koski sitä, että ryhmä tai osa 

ryhmästä keskusteli muusta. Havainnointihetkellä myös vertaistukiryhmissä oli jokin 
yhdessä opiskeltava aihe, joten vaikka ne luokiteltiin tässä enemmän sosiaalisiksi kuin 
oppimiskeskeisiksi, ne ovat joka tapauksessa selkeästi opintoryhmiä.

Eräs tärkeimmistä havainnoista koski sitä, ovatko ryhmät vertais- vai vetäjävetoi-
sia. Ollakseen vertaisopintoryhmiä havainnoitujen ryhmien tapaamisissa vetäjän rooli 
korostui yllättävän paljon: havaintojen ja haastatteluaineiston perusteella vain kolme 
ryhmää kymmenestä oli selkeästi vertaisvetoisia, kolme siltä väliltä ja neljä ohjaajave-
toisia. Ryhmät, jotka sijoittuvat luokkaan ”sekä että”, opiskeltavan asian aihe oli sellai-
nen, että se vaatii selkeästi johtamista (esim. kuoro), mutta niissä johtaja on tietoisesti 
astunut välillä tarkkailijan rooliin antaen runsaasti tilaa osallistujille.

Kiinnostavaa oli havaita myös, millainen vaikutus ohjaajalla on ryhmän aktiivi-
suuteen ja aloitteellisuuteen: selkeästi ohjaajavetoisissa ryhmissä osallistujat olivat 
havaintojen mukaan hieman vähemmän aloitteellisia esimerkiksi epäselvien asioiden 
kysymisessä tai ryhmän käytäntöjen järjestelemisessä (esimerkkitilanteina ryhmän 
pyörittämiseen liittyvä toiminta kuten taloudenhoito, materiaalien esillepano ja kah-
vin keitto) kuin vertaisvetoisissa ryhmissä. Erään vertaisvetoisen ryhmän alkutoimista 
tehdyt havainnot olivat seuraavanlaisia:

Alussa	kaikki	osallistuvat	yhdessä	materiaalien	hakemiseen.	
Ensivaikutelma:	itseohjautuva	ryhmä,	jossa	ryhdytään	heti	toimeen.

Passiivisempia ryhmiä on kuvattu esimerkiksi ilmaisulla ”paljon tulee annettuna”.
Ryhmäläisten aktiivisuus on tärkeä laatutekijä opintoryhmän toiminnassa (Opin-

tokeskus Kansalaisfoorumi jne. 2004), minkä takia aktivoimiseen tulee kiinnittää huo-
miota. Ohjaajan liiallinen aktiivisuus ei välttämättä edistä laadukasta vertaisoppimista.

Ryhmät toiminnassa
Oppimistapahtumien määrällinen analyysi perustuu Cockettin ja Makrosin (2008) tut-
kimuksessaan tekemään jakoon. He havainnoivat kemiaa opiskelleiden aikuisopiske-
lijoiden vertaisopintoryhmiä ja esimerkiksi koulutustilan koon ja tapaamisen keston 
vaikutusta siihen, miten ryhmä oppii ja miten vertaisuus niissä rakentuu. He päätyivät 
seuraavaan nelijakoon, joka soveltuu myös tämän havainnointiaineiston analyysiin:

1. Ryhmätoiminnot (koko ryhmä yhdessä)
2. Osittaistoiminnot (osa ryhmäläisistä tekee jotain keskenään)
3. Yksilötoiminnot
4. Ohjaajatoiminnot

Ryhmien toiminnasta tehdyt havainnot voidaan helposti luokitella tämän nelija-
on mukaisesti, ja ryhmiä voidaan vertailla esimerkiksi niiden koon perusteella. Lisäksi 
laadullisten havaintojen ja haastatteluaineistojen perusteella voidaan pohtia oppimista 
järjestömuotoisissa vertaisopintoryhmissä monesta näkökulmasta.
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Havainnoiduissa ryhmissä havainnot jakautuivat seuraavasti:
1. Ryhmätoiminnot (osallistujat kysyvät toisiltaan, kysyvät ohjaajalta, tekevät kaikki
 yhdessä jotain, keskustelevat kaikki yhdessä opittavasta tai muusta) 37 % 
 (371 havaintoa/1 011)
2. Osittaistoiminnot (osallistujat neuvovat toisiaan, ryhmäläiset auttavat toisiaan,
 osa tekee jotain yhdessä, osa keskustelee opittavasta tai muusta) 26 % 
 (268 havaintoa)
3. Yksilötoiminnot (tehdään hiljaista työtä tai seurataan av-välinettä) 5 % 
 (51 havaintoa)
4. Ohjaajatoiminnot (ohjaaja kysyy, ohjaaja antaa ohjeita, ohjaaja neuvoo jne.) 
 32 % (321 havaintoa)

Ryhmäläisten toisilleen tekemät kysymykset on tässä tulkittu ryhmätoiminnoksi, 
koska ne oli useimmin esitetty koko ryhmälle, kun taas neuvomis- ja auttamistilanteissa 
yleensä yksi tai muutama ryhmän jäsen auttoi toista ryhmäläistä tai pientä osaryhmää.

Ryhmien välisen vertailun kohteeksi otettiin osallistujien ikä (nuorempi–vanhem-
pi, perustuu havaintoihin ja haastateltujen ryhmäläisten antamiin tietoihin), ryhmän 
koko (pieni = 10 tai vähemmän), kokoontumisen kesto (lyhyt = 90 minuuttia tai alle), 
koulutustila (pieni huone – iso huone – ulkona), vertaisvetoisuus v. vetäjävetoisuus ja 
oppimisvetoisuus – sosiaalisuus. Analyyseja varten ryhmät jaettiin kahteen luokkaan, 
ja useimmin niihin saatiinkin aina tasajako.

Osallistujien ikä ei näytä vaikuttavan suuremmin siihen, mitä ryhmissä tapah-
tuu. Kuitenkin joissain ohjaajakeskeisemmissä vanhempien oppijoiden ryhmissä osal-
listujat keskustelivat ohjaajastaan kuin tämä olisi ryhmän opettaja. Aiempien havain-
tojen perusteella vertaisuuteen perustuva tapa mieltää oma opintoryhmä saattaakin 
olla nuorempien ikäluokkien ryhmissä hieman keskeisempää (Fields 2009). Tämä saat-
taa heijastella sitä, miten nuoruuden opiskelukokemukset heijastuvat tapaan opiskella 
myös aikuisiällä: auktoriteetteihin nojaava kasvatustyyli on aiemmin ollut yleisempi 
myös koulumaailmassa.

Ryhmän koolla oli sen sijaan suuri merkitys työskentelyyn: yksilötyö oli yhtä vä-
häistä sekä pienissä että suurissa ryhmissä, mutta muuten pienissä ryhmissä koros-
tuivat tekeminen, jossa koko ryhmä on mukana yhdessä (47 %) ja, ehkä yllättäen, oh-
jaajavetoiset toiminnot (39 %). Suurissa ryhmissä taas ehkä luontevastikin tapahtuu 
suhteellisen paljon asioita pienemmissä osaryhmissä (33 %). Suuremmissa ryhmissä 
ohjaaja ei ehdi olla paikalla näyttämässä tehtävää tai puhumassa kaikille, jolloin ver-
taiset alkoivat useassa havainnoidussa ryhmässä herkemmin opastaa toisiaan, erityi-
sesti silloin, jos ollaan isossa tilassa tai istutaan ison pöydän tai pöytäryhmän ääressä. 
Useammassakin isommassa ryhmässä haastatellut osallistujat myös itse kokivat asian 
olevan näin, kuten seuraava kommentti havainnollistaa:

”Meill	on	neljä	ääniryhmää	ja	ainakin	tietyssä	mielessä	me	ollaan	aika	ääniryhmäkeskei-
siä…	että	me	istutaan	neljässä	blokissa	ja…	jokainen	porukka	keskenään	oppii	toinen	toisil-
taan.” (Osallistuja, nainen, suuri taito- ja taideaineiden harrastusryhmä)

Yleensä vertaisopintoryhmän kaltaisen pienryhmän suositeltu koko on suhteelli-
sen pieni (maksimissaan n. kahdeksan henkeä) – suurempien ryhmien nähdään pää-
sevän hitaammin tavoitteeseensa ja olevan mahdollisesti hajanaisempia ja alttiimpia 
ristiriidoille (ks. esim. Pennington 2005). Havainnointipöytäkirjojen perusteella onkin 
sanottava, että kaksi suurinta ryhmää vaikuttivat hiukan muita hajanaisemmilta. Ver-
taisuuden rakentaminen ei kuitenkaan näytä olevan mitenkään mahdotonta isossa-
kaan ryhmässä, vaan päivastoin: usein ryhmän jäsenet tekevät jotakin asiaa jossain 
tietyssä pienemmässä osaryhmässä, mutta myös vaihtavat ryhmien välillä, jolloin kyse 
ei välttämättä ole kuppikuntaisuudesta. Jonkin verran ryhmissä toki esiintyi parhaan 
ystävän vieressä supisemista, jota ei välttämättä kannata suuresti suosia silloin, kun 
ryhmän pitää työskennellä yhtenäisesti.

Ryhmän vetäjä voi myös hyödyntää ryhmän suurta kokoa organisoimalla toimin-
taa työpisteisiin, jakamalla ryhmän esimerkiksi taoserojen mukaan tai muulla tavalla. 
Pienessä ryhmässä on toisaalta etu, että kaikki voivat saada halutessaan äänensä kuu-
luviin, mitä yhdessä ryhmässä korostettiin:

”Tää	on	niin	pieni	ryhmä,	että	tääll	on	niinku	helppo	toimii	hiljaisemmankin	ihmisen…” 
(Osallistuja, nainen, pieni järjestötoimintaan liittyvä ryhmä)

Pienemmissä ryhmissä on kuitenkin vaarana, että ohjaaja pitää porukkaa ”hyppy-
sissään” liiankin tiukasti, eikä luontevia tilaisuuksia vertaisten väliseen oppimiseen 
synny. On toki hyvä, että koko ryhmä toimii yhdessä, mutta se vaatii ohjaajalta paljon; 
miten vetää keskustelua ja ohjata tekemistä niin, että kaikki saadaan mukaan ja ohjaaja 
voi jättäytyä taka-alalle?

Tapaamisen kestolla näyttäisi havaintojen perusteella olevan selkeä yhteys 
ryhmätyöhön: alle 90 minuutin tapaamisissa korostuu kaikkien yhteinen tekeminen 
(53 %), kun taas pidemmissä tapaamisissa toiminta tapahtuu hiukan keskimääräistä 
enemmän pienemmissä osaryhmissä (29 %). Tilaisuuksien alku on usein pidempikes-
toisissakin tapaamisissa enemmän yhteisen tekemisen aikaa, josta ryhmä vähitellen 
hajaantuu. Tätä hetkeä voisikin ryhmissä hyödyntää myös muun muassa sisäiseen tie-
dottamiseen, koska kerran hajaantunut ryhmä ei tilaisuuden lopuksi välttämättä jaksa 
keskittyä esimerkiksi hallinnollisiin asioihin.

Kuten Cockett ja Makros ovat huomanneet, tilan valinnalla ja esimerkiksi istu-
majärjestyksellä on merkitystä vertaisten kesken ryhmässä tapahtuvalle oppimiselle. 
Pienessä tilassa ryhmä tekee enemmän yhdessä kuin isossa, koulumainen istumajär-
jestys tuottaa koulumaisuutta (ohjaaja- ja yksilökeskeisyyttä) jne. Nämä asiat voitiin 
havaita myös havainnoiduissa vertaisopintoryhmissä, vaikka, toisin kuin Cockettin ja 
Makrosin tutkimuksessa, niissä opiskelun aiheet vaihtelivat suuresti: ryhmät, jotka 
kokoontuivat pienessä tilassa (4 kpl), työskentelivät todella vähän ajasta osittaisissa 
ryhmissä (8 % havainnoista) ja paljon kaikki yhdessä (42 %). On myös huomattavaa, 
että niissä ohjaajan rooli korostui: 43 % havainnoista koski ohjaajavetoisia toimintoja. 
Isoissa tiloissa ja ulkona tavanneiden ryhmien (6 kpl) keskuudessa ohjaajan rooli piene-
nee: yhteensä niissä ohjaajavetoisia toimintoja havaittiin 29 % (ja ulkona tavanneessa 
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ryhmässä vain 11 %). Lisäksi isossa tilassa tai ulkona kokoontuneissa ryhmissä tehtiin 
myös paljon asioita pienemmissä osaryhmissä (32 %), jolloin osittain oltiin poissa ryh-
män vetäjän vaikutuspiiristä.  

Pienessä tilassa ryhmä on tiivis ja tekee paljon asioita yhdessä, mutta siellä myös 
vertaisten välinen oppiminen, josta opintoryhmissä on kyse, uhkaa jäädä heikompaan 
asemaan. Tämän takia normaalisti pienessä tilassa kokoontuvien ryhmien on välillä 
hyvä vaihtaa muunlaiseen tilaan tai vaikka opiskella ulkona. Vertaisopintoryhmän etu 
on se, että tapaamisten ei tarvitse olla tiettyyn paikkaan sidottuja, jolloin vaihtelu tila-
valinnoissa voi tuoda uutta potkua opiskelulle.

Tapaamisissa tehdyt havainnot koskivat muutamassa kohdin kokoontumistilaa ja 
istumajärjestelyjä: suuressa tilassa koko ryhmän on hankalaa tehdä yhdessä asioita, 
etenkin jos ryhmä on iso. Muuten kokoontuminen menee huuteluksi. Suuressa tilassa 
esimerkiksi istuttiin pöydissä eri puolilla tilaa, jolloin koko ryhmän yhteiset keskuste-
lut olivat hankalia, koska kaikki eivät nähneet toisiaan. Samanlainen havainto tehtiin, 
kun ryhmä oli kokoontunut pitkän pöydän ääreen: pöydän keskivaiheilla istuneet osal-
listuivat molempien päiden keskusteluihin ja välittivät tietoa toiseen päähän pöytää. 
Pöydän päästä ei kuitenkaan huudeltu toiseen päähän. Pienemmässä tilassa vertaisten 
välistä jakamista auttaa epämuodollisempi istumajärjestys: esimerkiksi tuolit ringissä 
ilman pöytiä niin, että kaikki näkevät toisensa. Tällöin keskustelu kulkee luontevam-
min vertaisten välillä.

Vertaisvetoisiksi havainnoiduissa ryhmissä on selkeästi vetäjävetoisempia 
enemmän pienissä osittaisryhmissä tapahtuvaa toimintaa (32 % havainnoista). Yllät-
tävää sen sijaan ei ole, että niissä ohjaajavetoisia tapahtumia on suhteellisen vähän (29 
%), kun ohjaajavetoisissa ohjaajavetoisia toimintoja havaittiin 43 %. Voidaankin olet-
taa, että jos ryhmän vetäjä haluaa edistää vertaisuutta ryhmässään, hänen kannattaa 
jakaa se välillä pienempiin porukoihin. Ja miksi näin tulee tehdä? 

Vertaisopintoryhmässä ohjaaminen ei sinällään ole opettamista, vaan usein esimer-
kiksi neuvomista ja mielipiteiden sovittamista yhteen, mutta se sisältää kuitenkin aina-
kin mahdollisuuden opettajamaiseen vallankäyttöön, eivätkä ryhmäläiset välttämättä 
ole vertaisen asemassa ohjaajaansa nähden (ks. esim. Koskela 2009). Opintoryhmässä 
hyvä ohjaaja voi kuitenkin toiminnallaan vaalia tasapuolisuutta, demokratiaa ja kaikki-
en huomioonottamista. Ohjaajan tulee osata olla ryhmässä ajoittain myös ohjaamatta, 
jakaa ohjaamisvastuuta muille tai muuten vetäytyä ja antaa tilaa vertaisuudelle. Jois-
sain havainnointihetkellä vetäjäkeskeisiksi todetuissa ryhmissä vetäjävastuun kierrät-
täminen olikin suosittua:

”Nyt	sitten,	milloin	kukakin	on	 jonkun	homman	niinko	vähän	paremmin	taitanu,	ni	 se	
on	niinko	sitä	yrittänyt	sit	tässä.	Mut	aika	tälleen	niinko	tasavertasestihan	me	on	täs	niinko	
yritetty	pyöriä.” (vetäjä, nainen, pieni harrastusryhmä)

Oppimisvetoisissa ryhmissä ohjaaja oli taas hieman vähemmän äänessä kuin 
sosiaalisuuteen pyrkivissä. Tämä havainnoinnin ulottuvuus oli ainoa, jossa havaitun 
yksilötyön määrässä oli edes jonkin verran eroa: ei ehkä ole kuitenkaan yllättävää, että 

sosiaalisissa ryhmissä yksilötoimintoja oli vain vajaat 2 % havainnoiduista, kun oppi-
misvetoisissa niitä oli yli 6 %. Sen sijaan ohjaajan korostunut rooli sosiaalisemmissa 
ryhmissä oli yllättävä. Nämä ryhmät olivat tässä aineistossa selkeimmin vertaistuki-
ryhmiä, jolloin nimenomaan ryhmäläisten kokemustiedolla on oletettavasti suuri rooli 
yhteisen oppimisen rakentamisessa. Eräässä ryhmässä oli kuitenkin havainnointihet-
kellä ulkopuolinen asiantuntija paikalla, ja hän ja ryhmän vetäjä olivat kyseisellä kerral-
la huomattavan paljon äänessä. On vaikea sanoa, onko kyseisessä ryhmässä muulloin 
toiminta enemmän vertaisten keskinäiseen toimintaan perustuvaa. Tämä havainto oli 
sinällään ristiriidassa muissa Pohjoismaissa tehtyihin selvityksiin, joiden mukaan käy-
tännöllisissä harrastusryhmissä ohjaajan rooli pidemmälle ehtineenä harrastajana tai 
asiantuntijana korostuu enemmän (esim. Bjerkaker 2003).

Oppimiseen keskittyneissä ryhmissä tehtiin myös enemmän työtä pienissä osa-
ryhmissä. Osittain tämä johtunee ryhmien keskimäärin suuremmasta koosta, mutta 
muutamassa tällaisessa ryhmässä haastatellut osallistujat kertoivat ohjaajan tietoisesti 
jättäytyvän välillä taustalle. Luontevasti tätä tapahtuu esim. taukojen aikana:

Tauon	aikana	korostuu	vertaisten	keskinäinen	ohjaus:	puhutaan	tanssiaskelista,	neuvo-
taan	toisia	jne.	(Havaintopäiväkirja, suuri taito- ja taideaineiden harrastusryhmä)

Havaintoja vertaisuudesta ja oppimisesta ryhmässä
Vertaisuus rakentuu ryhmissä monista erilaisista prosesseista. Tilaisuuksissa tehtyjen 
havaintojen perusteella eräs vertaisuuden kulmakivi on toisten osallistujien kunnioit-
taminen. Vaikka ryhmä olisi kuinka iso ja kaoottinen, ainakin siinä pienemmässä ryh-
mässä, jolloin kulloinkin toimitaan, osallistujat kuuntelevat toisiaan, ja harvoin puhu-
taan varsinaisesti toisen päälle. Yleensä muut osallistujat hiljenevät, kun yksi ryhmä-
läinen puhuu. Joissain tilanteissa ryhmäläiset innostuvat kommentoimaan toistensa 
päälle, erityisesti silloin kun tekeminen vaatii usean henkilön yhtäaikaista panosta.

Haastatellut ryhmäläiset kokevat vertaisuuden juontuvan ryhmässään yhteisestä 
kiinnostuksesta opiskeltavaan aiheeseen tai elämäntilanteesta. Ryhmässä ollaan hel-
posti vain ryhmäläisiä ja ulkomaailma sekä osallistujien ikä, ammatillinen tausta jne. 
unohtuvat. Tästä puhuttiin kolmessa ryhmässä. Vertaistukiryhmissä ja terveyteen liit-
tyvissä harrastusryhmissä korostettiin myös, että ryhmäläisten kesken yritetään pu-
hua myös muusta kuin esimerkiksi sairauksista:

”…Tää	on	jotenkin	sellainen	kokoava,	että	kaikilla	on	samat	asiat…	ja…	pääsee	pikkasen	
irti	siitä	arjesta	ja	kuulee,	että	toisilla	on	ihan	samanlaiset	ongelmat…”

…
”Mutta	se,	että	ei	puhuta	niistä…	ongelmista,	vaan	että	puhutaan	muusta.	Se	on	minusta	

tärkeää,	ettei	jauheta	siitä…”	(kaksi osallistujaa, naisia, pieni vertaistukiryhmä)

Parissa ryhmässä puhuttiin myös epävirallisesta vertaisuudesta: monessa asiantun-
tijan vetämässä harrastusryhmässä, joka harjoittelee esimerkiksi esiintymisiä varten, 
ryhmäläiset hoitavat itse porukalla käytännön asioita ilman ryhmän vetäjää, jolloin 
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heidän välinen siteensä lujittuu. Toisaalta ryhmän jäsenet saattavat viettää vapaa-ai-
kaansakin yhdessä, ja eräässä ryhmässä jäsenet olivat jopa toistensa lasten kumme-
ja. Vaikka moni vertaisopintoryhmä tapaakin suhteellisen harvoin, niiden elämä on 
kudelma monenlaisia vertaisuuteen perustuvia ja muita ihmissuhteita, joihin ei ha-
vainnoimalla pääse käsiksi. Jos ryhmä on ohjaajakeskeinen itse virallisessa oppimisti-
lanteessa, näissä ”epävirallisemmissa” tilanteissa vertaisten on mahdollisuus rakentaa 
vertaisuutta aivan eri tavalla, joten viisas ohjaaja vetäytyy vähintään näissä tilanteissa 
taka-alalle. ”Epävirallisen vertaisuuden” vaikutus ryhmän ja sen jäsenten toimintaan 
todennäköisesti vaihtelee suuresti ryhmien ja yksilöiden välillä.

Lisäksi joissain ohjaajakeskeisissä ryhmissä osallistujat hoitivat erilaisia virallisem-
pia yhdessä sovittuja rutiineja, jotka liittivät heidät osaksi ryhmää ja loivat ainakin jon-
kinlaista vertaisuutta osallistujien joukkoon. Näissä havainnoiduissa tilanteissa vertai-
suus ei kuitenkaan juuri liittynyt opiskeltavaan asiaan, jolloin siitä saatavat oppimisko-
kemukset voivat jäädä huomaamatta, etenkin jos rutiinit ovat ikävinä pidettyjä ja sama 
henkilö joutuu aina ne hoitamaan (esimerkiksi tiskaaminen). Vertaisopintoryhmän 
vetäjän tai ohjaajan tehtävänä on muun ohella edistää vertaisuuden kokemusta ryh-
mässä, jolloin toiminnot tulisi nähdä kokonaisuutena, johon myös rutiinit kuuluvat.

Se, miten ryhmäläiset puhuivat ryhmän vetäjästä ja millaisia havainnot ryhmäläis-
ten ja ohjaajan välisestä suhteesta olivat, riippui paljon siitä, millainen ryhmä oli luon-
teeltaan: ohjaaja- vai vertaisvetoinen. Vertaisvetoisissa ryhmissä ohjaaja on enemmän 
tekninen toteuttaja, joka hoitaa yhteyksiä järjestöön ja opintokeskukseen ja joka kat-
soo, että kaikki saavat tapaamisessa puheenvuoron. Eniten vertaisvetoisessa ryhmässä 
koettiin yksimielisesti, että kaikki ovat tasapuolisesti äänessä. Sama korostui ryhmään 
liittyvissä havainnoissa:

”Tässä	ryhmässä	vetäjä	on	selkeästi	vertainen.	Kaikki	äänessä	yhtä	paljon,	vaikka	vetäjäl-
lä	on	esim.	kurssi-ilmoittautumisten	suhteen	langat	käsissä.”

…
”Osallistujat	siirtävät	aloitteellisesti	keskustelun	aiheesta	toiseen.”
(havainnointipöytäkirja, pieni järjestötoimintaan keskittyvä ryhmä)

Ryhmissä, joissa sekä ohjaaja että ryhmäläiset olivat äänessä, ryhmäläiset vastasi-
vat, että ohjaaja kyselee ryhmäläisten mielipidettä paljon (”jopa liikaa”) ja että ryhmä-
läisten on mahdollista osallistua ohjelman suunnitteluun yhdessä. Järjestökoulutuk-
sen laatukäsikirjassa (Opintokeskus Kansalaisfoorumi jne. 2004) tämä onkin mainittu 
yhtenä vertaisopintoryhmän hyvän toiminnan laadun kriteerinä. Tällöin ohjaajavetoi-
sessakaan ryhmässä ei vertaisuuden tarvitse kärsiä.

”Ja	nyt	sit	ollaan	kanssa	käyty	porukalla…	seuraavan	vuoden	suunnitelmia	läpi,	yleensä	
just	keväällä,	et	mitä…	halutaan	tehdä	jatkossa,	että	minkä	tyyppisiä	tansseja	halutaan	ja	
mennään	ja	sitä	kautta	tulee	ohjaajalle…	taustaa	siitä,	että	minkä	tyyppisiä	asioita	ryhmä	
haluu	opetella	ja	harjoitella…” (osallistuja, mies, suuri taito- ja taideaineiden harrastus-
ryhmä)

Kolmessa ryhmässä korostettiin vetäjän valmistelevaa roolia. Tämä näkyy erityi-
sesti silloin, jos ryhmä on harrastusvetoinen: käsityötä varten tarvitaan tarvikkeet, 
liikuntaryhmän liikkeet tulee suunnitella jne. On kuitenkin huomattava, että valmiste-
lusta puhuttiin enemmän vanhempien osallistujien ryhmissä. Jos ohjaaja ei ole järjes-
tön palkkaama toimihenkilö vaan vertainen, olisi hyvä esimerkiksi kierrättää vetäjän 
tehtävää, ettei sama henkilö joudu työskentelemään suunnattomasti ryhmänsä eteen. 
Samalla vertaisopintoryhmän ajatus toteutuisi paremmin.

Vetäjävetoisissa ryhmissä ohjaajasta käytettiin muun muassa adjektiiveja ”karis-
maattinen” ja ”ihana”. Aikuisopiskelijoiden kanssa voidaan myös miettiä, josko ver-
taisopintoryhmän vetäjä voisi olla muutakin kuin karismaattinen johtaja, koska oh-
jaajavetoisuus saattaa havaintojen mukaan passivoida muita ryhmäläisiä. Aikuisopis-
kelijan itseohjautuvuus ei myöskään saa välttämättä tilaa hyvin voimakkaan ohjaajan 
siipien suojassa.

Hyvin vahva johtaja tekee ryhmässä paljon, mutta sekä haastattelu- että havain-
nointiaineiston pohjalta voidaan arvioida, että vakiintunut ja rutinoitunut ryhmä osaa 
olla oma-aloitteinen myös ryhmänä – rutiineita vielä hakevassa ryhmässä ohjaaja voi 
korostua vielä enemmän. Ja kuten edellä tuli mainittua, epävirallista vertaisuutta tu-
kevat toiminnot aktivoivat osallistujia opittavan asian liepeillä, joten tällaisen toimin-
nan suosiminen keventää myös ohjaajan roolia. Mitä suurempi ryhmä, sitä todennä-
köisempää on myös, että ryhmään tulee epävirallisia apuohjaajia vertaisten joukosta, 
kuten yhdessä ryhmässä todettiin.

Ryhmässä oppimista ryhmä kuvaili tekemällä oppimisena kaikkein useimmin. Ver-
taistukiryhmissä korostuu keskustelu, jolloin oppiminen ei aina edes tunnu oppimi-
selta, vaikka tutkimusten mukaan se sitä hyvin voimakkaasti onkin. Haastatelluissa ja 
havainnoiduissa vertaistukiryhmissä kävi kuitenkin välillä lisäksi asiantuntijoita pitä-
mässä yllä oppimista. Seuraava kommentti kuvaa hyvin vertaistukiryhmässä ”vaivih-
kaa” oppimista:

”Tää	on	ehkä	enemmänki,	että	jakaa	kokemuksii	muiden	kansa	ja	kuulee,	miten	muilla	on	
menny	ja	muutenkin,	ku	tääl	on	paljon	erityyppisii	ihmisii,	niin	on	hyvä	kuulla	vähän,	miten	
kelläkin	on	mennyt.	Ett,	ei	se	silleen	oo	hirveesti	oppimista…”

…
[oppii]	”et	mitä	kaikkea	on	tarjolla	niinku	apujuttuja	ja	yhdistyksiä	ja	liittoja,	mihin	voi	sitten	

käydä	niiden	ongelmiensa	kanssa,	jos	jotain	neuvoa	tarvii.	Ett	saa	semmosta,	niin,	neuvoja…”	
(kaksi osallistujaa, naisia, vertaistukiryhmä)

Harrastusryhmissä korostuu mallioppiminen erityisesti silloin, jos ryhmässä oli ha-
vaittuja tai koettuja tasoeroja. Mallia katsotaan joko ohjaajasta, erityisesti silloin, kun 
tehdään käsitöitä, tai muista harrastajista. Yleisesti ottaen osa isojen vertaisopinto-
ryhmien ohjaajista (ks. Fields 2009) haluaisi jakaa ryhmänsä välillä pienryhmiin taso-
jen mukaan, mutta tuntuisi kuitenkin järkevältä käyttää muuta jakoperustetta: tällöin 
osaryhmissä olisi sekä kokeneita että uusia ryhmäläisiä, jolloin mallioppimista voisi 
tapahtua tehokkaasti vertaisten kesken. Oppimisen kannalta voisi olla hedelmällistä 
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pysähtyä pohtimaan, tarvitseeko ryhmä ohjaajan, joka on aiheen hallinnassa samal-
la tasolla ryhmän enemmistön kanssa tai sitten heitä edistyneempi – tarve voi myös 
vaihdella.

Silloin, kun ryhmissä tasoerot ovat pienempiä ja osallistujat keskimäärin edisty-
neitä, niissä syntyi hyvin aidon vertaisuuden hetkiä, joissa yhdessä etsittiin ratkaisua 
tiettyyn ongelmaan niin, että aloite tuli osallistujilta. Aloittelevat oppijat saattavatkin 
yleensä kaivata enemmän selkeää ohjaajaa (Paane-Tiainen 2000).

Ryhmää ei kuitenkaan aina kannata vertaisoppimisen nimissäkään jakaa tasoryh-
mittäin, etenkään silloin, jos uudet tulokkaat halutaan kauemmin mukana olleiden ta-
solle esimerkiksi esiintymisten alla. Välillä se voi kuitenkin virkistää oppimista.

Neljässä ryhmässä haastatellut osallistujat pohtivat, että ryhmä on oppimisen 
kannalta yksilötyötä tärkeämpi. Kotona opiskelu on kuitenkin ohessa tärkeää, eten-
kin silloin, jos ryhmä on valmistautumassa esiintymisiin (2 ryhmää) tai tasoerot ovat 
suuret ja uudet ryhmäläiset haluavat päästä tekemiseen kunnolla mukaan (3 ryhmää). 
Muissa ryhmissä koettiin, että ryhmä antaa sysäyksen oppimisprosessille, joka jatkuu 
syvällisemmin kotona. Toisaalta ryhmän ulkopuolella saadut opiskeluun liittyvät ideat 
halutaan myös jakaa ryhmässä muiden kanssa.

”Mul	on	niinku	 ryhmällä	 [enemmän	merkitystä	oppimiselle].	Mä	saan	 täältä	 jotaki	 in-
nostuksia,	sitten	mä	teen	niitä	kotona.	Mut	että	mun	aloitteellisuus	on	kotona	huomattavan	
huonoa.” (osallistuja, nainen, terveyteen liittyvä harrastusryhmä)

Ryhmä auttaa osallistujia aloitteellisuudessa, ja silloin, kun ryhmä ponnistelee yh-
teisen tavoitteen kuten konsertin tai taitomerkin eteen, se myös lisää kunnianhimoa. 
Toisaalta ryhmä kestää yksilöiden tekemät virheet esim. laulussa, ja usein ryhmä ottaa 
yksilöidenkin tekemistä virheistä yhdessä vastuuta. 

Järjestötoiminnassa oppiminen on luonteeltaan varsin yhteisöllistä, ja hyvän yh-
teishengen luominen lisää ryhmään vastavuoroisuutta. Yhdessä ryhmässä pohdittiin 
myös, että vertaisopintoryhmä on sitonut ryhmäläisiä järjestöönsä. OK-opintokeskuk-
sen jäsenyhdistysten ryhmiä havainnoitaessa ja ryhmien kokoonpanoa tarkasteltaessa 
käy myös ilmi, että niistä useissa opiskelu vaatii ryhmän. Järjestöjen ryhmissä opiskel-
laan muun muassa kansantanssia, kuorolaulua sekä pelastustoimintaa, ja niissä tarjo-
taan monenlaista vertaistukea. Näitä ovat mahdotonta opiskella yksin, jolloin ryhmä 
on myös välttämätön.

Yhteenveto ja pedagogisia vinkkejä
Havainnoimalla ja haastattelemalla OK-opintokeskuksen jäsenyhteisöjen piirissä toi-
mivia vertaisopintoryhmiä voidaan havaita yhtäläisyyksiä tietynlaisten ryhmien välil-
lä, vaikka niiden toiminnan sisältö vaihtelikin paljon: ryhmän koko, kokoontumistila, 
tilaisuuden kesto ja oppimistehtävän luonne vaikuttavat siihen, miten ryhmä toimii. 
Koska kyse on vertaisopintoryhmistä, on erityisen tärkeää, että niissä korostuisivat 
yhdessä tekeminen joko koko ryhmänä tai osaryhmissä. Pienissä tai pienessä tilassa 
kokoontuvissa ryhmissä on luontaista, että kaikki toimivat yhdessä, suurissa taas ja-
kaudutaan välillä.

Ohjaajankin rooli vaihteli ryhmissä yllättävän paljon. Ryhmähavaintojen perus-
teella pienissä ryhmissä hän on paljon äänessä, samoin sosiaalisuuteen/vertaistukeen 
keskittyvissä ryhmissä, mikä oli hieman yllättävää. Ohjaajan toimintaan kannattaa 
kiinnittää huomiota, kun kyseessä on vertaisoppiminen. Osallistujat eivät välttämättä 
itse osaa kaivata lisää vertaisuutta ryhmiin, mutta on myös mahdollista, että nuorem-
mille osallistujille se olisi luontaisempi tapa toimia: uudistushaluisen yhdistyksen tulee 
miettiä tätäkin kysymystä.

Joitain pedagogisia ideoita vertaisopintoryhmän toiminnan organisointiin heräsi tästä 
aineistosta:

• Isoissa ryhmissä voi syntyä aitoa vertaisuutta, kun ryhmän annetaan jakautua 
pienempiin ryhmiin. Jakoperuste riippuu ryhmän kulloisestakin tehtävästä. 
Ryhmiä kannattaa myös jakaa välillä uusiksi koko ryhmän yhtenäisyyden kannalta 
ja siksi, että kukaan ei jäisi ryhmässä yksin. Suuressa ryhmässä yksilö hukkuu 
sekaan helpommin.

• Mallioppimista kannattaa hyödyntää sekoittamalla ryhmiä niin, että mukana 
on eritasoisia oppijoita. Vakiintuneeseen ryhmään tulevat uudet ryhmäläiset 
haluavat usein harjoitella kotona päästäkseen esimerkiksi harrastuksessa 
muiden ryhmäläisten tasolle, ja he saattavat kaivata harjoitteluun ideoita ja 
perehdyttämistä.

• Pienessäkin ryhmässä ryhmän voi välillä jakaa tai voidaan miettiä erilaisia tapoja 
edistää vertaisoppimista. Tällaisia ovat esimerkiksi jaettu ohjaajuus, vuorottelu 
tapaamisten vetämisessä ja esimerkiksi istumajärjestykseen liittyvät muutokset. 
Pienessä ryhmässä yksilön on kuitenkin mahdollista saada äänensä kuuluviin 
suurta ryhmää paremmin.

• Jos ryhmä valitsee itse keskuudestaan ohjaajan, eikä hän ole esimerkiksi järjestön 
työntekijä tai palkattu kuoronjohtaja, ei ohjaajaksi aina kannata valita ”luontaista 
johtajaa” tai kokeneinta oppijaa, koska tällaisista ryhmistä voi tulla varsin 
ohjaajakeskeisiä.

• Millaisessa tilassa ryhmä kokoontuu ja miten siellä istutaan? 
Luokkahuonetyylinen istumajärjestys ei kannusta vertaisoppimiseen, mutta sen 
sijaan kasvokkain istuminen edistää sitä. Suuressa tilassa on mahdollista jakautua 
välillä pieniin porukoihin, samoin suuren pöydän äärellä.

• Jos ryhmän kokoontuminen on pitkä, yhteinen tiedottaminen ja hengennostatus 
kannattaa hoitaa tapaamisen aluksi, jolloin ryhmä toimii tiiviimmin yhdessä. 
Tapaamisen lopussa ryhmä on usein hajaantuneempi.

• ”Epävirallinen” vertaisoppiminen kannattaa yrittää saada koko ryhmän hyödyksi. 
Esimerkiksi ryhmän kevätretkeä järjestäneet vertaiset voivat jakaa yhdessä 
oppimaansa muille. Eräässä havainnoidussa ryhmässä jäsenet olivat olleet 
pienemmissä porukoissa järjestönsä kursseilla ja he jakoivat saamiaan ideoita 
muille.

• Tekemällä oppiminen on vertaisopintoryhmälle luontaista. Tapaamisissa voi olla 
joskus teoreettisempi pohja, mutta niihin tulisi aina sisältyä mielekästä tekemistä.
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Järjestöesimerkki: Näin me opiskelemme
Turun Karjalainen Näyttämö pitää yllä karjalaista kulttuuriperinnettä ja tarjoaa noin 
20 näyttelijälle mahdollisuuden olla mukana näytelmän teossa. TKN harjoittelee Tu-
run Karjalatalolla maanantai-iltaisin yleensä 2–3 tuntia kerrallaan, koska liian pitkillä 
harjoitusajoilla keskittymiskyky laskee.

Näytelmän harjoittelun ohella tehdään rentoutusharjoituksia ja keskittymisharjoi-
tuksia, joissa pyritään olemaan läsnä tässä ja nyt. Improvisaatioharjoitusten tavoittee-
na on uskaltautua harjoituksissa kokeilemaan esim. erilaisia liikkeitä ja näyttämöllä 
oloa.

Aluksi uutta ohjelmistoon otettavaa näytelmää luetaan pari kertaa läpi ilman rooli-
jakoa, jolloin kukin lukee järjestyksessä seuraavan repliikin. Ohjaaja valitsee näyttelijät 
rooleihin. Harjoitusaikataulu suunnitellaan ja mitoitetaan riittäväksi.

Kohtaukset jaetaan pienen pieniin osiin, joita harjoitellaan monta kertaa peräkkäin. 
Tämä helpottaa oppimista muistamisen kautta. Ulkoa oppiminen on jokaisen näytte-
lijän omalla vastuulla. Tekstinvalvojan eli kuiskaajan osuus on tärkeä. Mitä pikemmin 
repliikit osataan, sitä paremmin saadaan mukaan liikkeen ja puheen harjoitus. Toisto-
ja, toistoja.

Pyrkimyksenä on omannäköinen, näyttelijän sisältä nouseva roolihahmo, jonka 
luonteenpiirteitä ja eleitä ym. mietitään yhdessä. Mikäli liike tai ele ei tule itsestään, 
ohjaaja antaa vinkkejä.

Tavoitteeseen eli elävään näytelmään päästään toistoilla, repliikkien opettelulla, 
toisten tuella ja kannustuksella sekä sopivalla kertaharjoitusajalla.

Pirjo	Penger
Turun	karjalainen	Näyttämö	

Turun	Karjala-Seura	ry

• Vertaisopintoryhmän toimintaan voi sisältyä vaihtelua: erilaiset tapaamispaikat, 
vaihteleva kokoontumisten kesto jne. voivat terävöittää vertaisuutta. Miksi ette 
kokoontuisi joskus vaikka ulkona?

• Hyvän ilmapiirin luomista vertaisopintoryhmässä ei koskaan voi korostaa 
liikaa! Se tukee oppimista ja yhteinen opiskelu osaltaan luo hyvää ilmapiiriä. 
Mutta oppiminen sinällään ei riitä, ilmapiirin luomiseen tarvitaan koko ryhmää ja 
ohjaajaa:

”…ennen	kaikkee	se	haasteen	hienous	tulee	siitä,	et	tanssitan	yhess’,	et	on	kaheksan	tai	
kymmenen	ihmistä,	jotka	tanssii	yhessä	siin	samassa	porukassa	ja	niinku	kokonaisuutena	ja	
sitähän	on	aika	mahotonta	harjoitella	muuten,	ku	juuri	niiden	ihmisten	kanssa	kokonaisuute-
na.”	(osallistuja, mies, suuri harrastusryhmä)

Pohdittavaksi
• Miten opintoryhmässäni toteutetaan vertaisuutta? Liittyykö se oppimis-
 tapahtumaan vai ryhmän “epäviralliseen” elämään? Miten opiskelijoiden roolia 
 saadaan ryhmässä kasvatettua?
• Millaisessa tilassa tapaamme? Vaikuttaako se siihen, miten ryhmäläiset 
 osallistuvat ryhmän toimintaan? 
• Olisiko meidän syytä vaihtaa joitain rutiineja, ja miten se vaikuttaisi 
 yhteiseen opiskeluumme?
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Liite 1. Vertaisopintoryhmien havaintotaulukko

Järjestön ja ryhmän nimi

Päivämäärä

 0–15 min 16–30 min 31–45 min 45–60 min  

OPPIMISTILANNE

Asiantuntija luennoi tms.

Ohjaaja luennoi tms.

Osallistuja luennoi tms.

Asiantuntija neuvoo osallistujia

Ohjaaja neuvoo osallistujia

Osallistujat neuvovat toisiaan

Asiantuntija kysyy

Ohjaaja kysyy

Osallistujat kysyvät ohjaajalta

Osallistujat kysyvät toisiltaan

Kaikki osall. keskustelevat opittavasta

Kaikki osall. keskustelevat muusta

Osa osall. keskustelee opittavasta

Osa osall. keskustelee muusta

Kaikki tekevät jotain yhdessä

Osa tekee yhdessä, muut seuraavat tms.

Hiljaista opiskelua

Seurataan av-välinettä

Tauko

Muu 1

2

3
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5. VertaisoppimiNeN verkossa

Susanna	Plathan

Samoin kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa myös verkossa voidaan luoda vuoro-
vaikutusta, jossa ihmiset luovat tulkintoja, kokemuksia ja keskinäisiä suhteita tietys-
tä aiheesta (Fornäs 1999). Väline muuttaa aina vuorovaikutustilannetta asettamalla 
ehtoja ja rajoitteita vuorovaikutukseen. Samalla viestintäväline avaa kuitenkin myös 
uudenlaisia mahdollisuuksia toimia ja elää sosiaalista elämää. Sosiaalisessa mediassa 
käyttäjät osallistuvat verkon sisällön tuottamiseen (vertaistuottaminen) ja muodosta-
vat yhteisöjä. Sosiaalinen media toimii käyttäjälähtöisesti.

Vertaisryhmiä ja oppimista verkossa
• avoimet tai suljetut keskusteluryhmät- ja -yhteisöt
• chat-yhteisöt
• blogit
• keskusteluryhmät videon välityksellä
• virtuaalimaailmat ja -pelit

Vertaisoppimista verkon avulla voi tapahtua esimerkiksi videoiden, äänitteiden tai 
vaikkapa erilaisten pelien avulla. Verkosta löytyvien sovellusohjelmien ja videoiden tai 
äänitteiden jakopalveluiden myötä on helppo luoda ja löytää materiaalia sekä myös 
tuottaa sitä vertaisryhmälleen.

Mobiililaitteiden kehittyminen ja yleistyminen ovat myös luoneet uuden mahdol-
lisuuden vertaisopintoryhmien toimintaan. Älypuhelinten ja tablettien avulla ver-
taisopintoryhmän toimiminen verkossa voi onnistua entistä luontevammin ajasta ja 
paikasta riippumatta käyttämällä erilaisia mobiililaitteisiin ladattavia sovellusohjelmia 
opintoryhmän apuna.

Osa sovellusohjelmista on maksullisia, osa ilmaisia. Sosiaalisen median sovellusoh-
jelmille luonteenomaista on, että ne ovat jonkin aikaa ilmaisia, ja kun niiden suosio on 
saavuttanut riittävän tason, ne muuttuvat maksullisiksi. Maksullisuus tai siihen liitty-
vä muutos saattaa myös koskettaa vain jotakin palvelun osaa.

Tunnettuja sosiaalisen median sovelluksia vertaisryhmien käyttöön 
(mm. Kalliala-Toikkanen 2009)
Googlen palvelut, jotka muun muassa tarjoavat ilmaisen ryhmätyöympäristön ni-
meltään Google Groups. Kuka tahansa voi perustaa uuden ryhmän, joka on joko julki-
sesti näkyvä tai piilotettu. Ryhmään voi joko kutsua jäseniä tai jäseneksi saavat ilmoit-
tautua kaikki halukkaat.

Ryhmän keskeinen toiminto on keskustelualue, joka on samalla postituslista. Kes-
kusteluun voi lähettää viestejä joko selaimella tai sähköpostin kautta, ja uudet viestit 
näkee sekä ryhmän keskustelussa että itselleen tulleina sähköpostiviesteinä. Sähkö-

Sosiaalisessa mediassa 
käyttäjät osallistuvat verkon 
sisällön tuottamiseen 
(vertaistuottaminen) ja 
muodostavat yhteisöjä.
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postikäyttö on mahdollista mistä tahansa sähköpostiosoitteesta, mutta verkkokäyt-
töliittymän käyttö edellyttää Google-tunnuksia. Verkkokäyttöliittymän suurin etu on 
keskusteluhistorian näkeminen ja edistyneet hakutoiminnot.

Keskustelujen lisäksi ryhmään voi myös lähettää tiedostoja jaettavaksi muille jäse-
nille. Ulkoasua voi muuttaa jonkin verran. Googlella on myös tarjolla palvelu nimeltä 
Google+, jossa voi keskustella itse määrittelemänsä piirin sisällä joko julkisesti tai sulje-
tusti. Google+-sovelluksessa on myös mahdollista tavata kasvokkaisessa Hangout-kes-
kustelussa, johon tarvitaan tietokoneen tai mobiililaitteen lisäksi web-kamera ja mik-
rofoni. Hangout-keskusteluun voi tällä hetkellä (kevät 2012) osallistua enimmillään 
kymmenen henkilöä samanaikaisesti.

Facebook on vuonna 2004 perustettu yhteisöpalvelu, jolla on maailmanlaajuises-
ti yli 800 miljoonaa jäsentä. Suomessa Facebook alkoi levitä syksyllä 2007, ja nykyi-
sin suomalaisia Facebook-tilejä on jo yli kaksi miljoonaa. Facebook on tällä hetkellä 
(vuonna 2012) Suomen suosituin yhteisöpalvelu. Facebookin yleisimmin käytettyjä 
toiminnallisuuksia ovat statuspäivitykset, ryhmät, yritysten ja yhteisöjen Facebook-
sivut, sekä “tykkää”-painikkeet, joiden avulla voi suositella verkkosisältöjä Facebook-
kontakteilleen.

Twitter on mikroblogipalvelu, johon kirjautuneet jäsenet voivat lähettää lyhyitä, 
enintään 140 merkin mittaisia viestejä, ”tweetteja”, tietokoneelta tai mobiililaitteesta 
eli esimerkiksi puhelimella tai tablettitietokoneella. Twitterin avulla on helppo seurata 
henkilöitä, yhteisöjä, organisaatioita jne., jotka käyttävät Twitteriä omassa toiminnas-
saan. Twitter on kansainvälisesti suosittu palvelu, mutta Suomessakin sen käyttö on 
yleistynyt ja tullut suositummaksi viime aikoina. 

Skype on kahden henkilön välisiin verkkopuheluihin tai useamman henkilön kon-
ferenssipuheluihin tarkoitettu ilmainen sovellus. Skype-tunnusten väliset verkkopu-
helut ovat maksuttomia. Edellytyksenä on, että kaikilla osallistujilla on Skype-tunnus 
ja Skype-ohjelma asennettuna omalle koneelleen.  Skype mahdollistaa myös ääni- ja 
kuvayhteyden kautta etäosallistumisen kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin. Fyysisten 
kokoontumisten etäosallistujille äänenlaatua parantaa huomattavasti, mikäli käytössä 
on laadukas pöytämikrofoni.

Vuorovaikutuksesta verkossa
Verkossa kokoontuvaa keskusteluryhmää ei yleensä perinteisessä mielessä pidetä asi-
antuntijaryhmänä, mutta yhteneväisyyksiä kuitenkin on olemassa: asiantuntijuus kä-
sittää muodollisen koulutuksen mukanaan tuoman vakiintuneen tietoperustan lisäksi 
epämuodollista tietotaitoa sekä arkijärjen käyttöä. Usein mukana on myös tunnetietoa 
tai sosiaalista taitoa, johon voidaan sisällyttää niin oman osaamisen säätely, ongelman-
ratkaisu, kommunikaatio kuin kulttuurinen tulkintakin. Nykyisin asiantuntijuudelle 
on tyypillistä myös vuorovaikutus sekä tietotaidon jakaminen (Linnakylä & Kankaan-
ranta 1999).

 

Verkkovuorovaikutuksen erityispiirteitä (Ihanainen 2002)
• Monet vihjeet, joiden perusteella tehdään johtopäätöksiä kasvokkain, 
 puuttuvat verkkovuorovaikutuksesta, esim. ilmeet ja eleet
• Vuorovaikutus verkossa perustuu pääosin tekstiin, mikä tarkoittaa, että läsnäolo 
 ja tunteet täytyy ilmaista tekstin tai merkkien avulla
• Vuorovaikutus edellyttää myös verkossa toisen huomioon ottamista ja 
 kunnioittamista
• Nopeatempoisuus: Viestintä verkossa on nopeaa ja tyrehtyy helposti, jos viesteihin
 ei vastata suhteellisen lyhyessä ajassa
• Etäisyys: Vuorovaikutukseen voi osallistua ajasta ja paikasta riippumatta
• Paljastavuus: Sanomiset ja tekemiset dokumentoituvat verkkoon. Viestien sisältöä
 ja muotoa harkitaan usein tarkkaan, sillä osallistujat tekevät tulkintansa toisistaan
 niiden perusteella
• Pirstaleisuus: Verkossa vuorovaikutus ei muodosta yhtenäistä kokonaisuutta. 
 Keskustelut eivät useinkaan pääty selvästi johonkin tiettyyn lopputulokseen, vaan
 pitävät sisällään useita uusia alkuja
• Yllätyksellisyys: Vuorovaikutuksen etenemistä on vaikea ennakoida, ellei sitä ohjaa
 tietty tavoite tai päämäärä
• Vangitsevuus: Verkko sisältää paljon sisältöjä ja sovelluksia, jotka vetävät käyttäjiä
 puoleensa. Äärimmillään vangitsevuus voi johtaa verkkoriippuvuuteen
• Kerroksellisuus: Verkossa tapahtuu samanaikaisesti paljon, esimerkiksi 
 osallistuminen useaan keskusteluun yhtä aikaa on mahdollista.

Verkkoyhteisöt ja keskustelufoorumit voivat olla dynamiikaltaan sellaisia, että 
niissä muodostuu jatkuvasti uutta kollektiivista tietoa ja taitoa. Tiedon tuottaminen 
liittyy kysymyksiin, jotka ovat yhteisön jäsenistölle tärkeitä. Yhteisön jäsenillä voi olla 
myös yksilöllisiä pyrkimyksiä tiedon tuottamisen suhteen, mutta tietoa rakentavaa yh-
teisöä luonnehtiva erityispiirre on kollektiivisten merkitysten ja ymmärryksen etsintä 
sekä tiedon lisääminen (Heiskanen 2006). Tällöin käsitteet vaativat myös medialukutai-
toa: sosiaalista osallistumista ja jakamista verkossa sekä tämän toiminnan hallitsemista. 
Osallistua voi kuka tahansa, jolla on Internetin käyttöön vaadittavat tekniset ja taidolli-
set vaatimukset. Keskustelupalstoilla kirjoittavat ihmiset muodostavat verkoston, joka 
voi olla osana heidän muuta sosiaalista tukiverkkoaan (esim. sukulaiset ja ystävät). Verk-
koyhteisöä voidaan kuvata myös vertaistukiryhmänä, johon kuuluvat ihmiset jakavat 
samankaltaisen elämäntilanteen tai mahdollisesti yhteisen ongelman. He pyrkivät kes-
kenään ratkaisemaan ongelman tai jakamaan yhteisiä kokemuksiaan (Nylund 1996).

Järjestösektorilla keskustelupalstojen merkitys vertaistuen ja informaalin 
oppimisen paikkana voi olla merkittävä. Erityisesti niillä elämän osa-alueilla, joilla ih-
miset etsivät vertaistukea tai -oppimispaikkaa tiettyyn tilanteeseen tai asiaan liittyen, 
keskustelupalstat toimivat erinomaisena foorumina. Formaalin oppimisen paikat ja 
viralliset tiedonlähteet tuovat asiatietoa, mutta usein ihmiset myös etsivät tukea ja 
tietoa vertaisryhmän kanssa keskustellen, esimerkiksi, jos omasta lähipiirin tukiver-
kostosta ei ole siihen apua tai omat tukiryhmä on liian kaukana. Internetin keskus-
telupalstat tuovat mahdollisuuden kokemusten, tiedon ja ajatusten jakamiseen sekä 
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myös itsetunnon vahvistamiseen. Moderoidut keskustelupalstat (esimerkiksi järjestön 
ylläpitämät keskustelufoorumit) mahdollistavat laadun tarkkailun ja myös formaalin 
tiedon jakamisen keskustelualueelle, jos vaikuttaa siltä, että keskustelun sisältö laaje-
nee asiattomalle linjalle. Internetissä on myös runsaasti keskustelufoorumeita, joissa 
saatetaan tuottaa yksilölle vahingollista sisältöä (esim. laihuuden ihannointi -keskus-
telupalsta). Kuitenkin myös näiden foorumien olemassaolo verkossa on tärkeä tiedos-
taa ja mahdollisesti pyrkiä vaikuttamaan keskustelijoiden medialukutaitoon eli kykyyn 
tunnistaa, mitkä sivustot ovat sisällöllisesti laadukkaita.

Verkossa tapahtuvissa keskusteluryhmissä pätevät kuitenkin osittain samat ryh-
mädynamiikan lait kuin muissakin ryhmissä. Myös verkko-oppimisen ohjauksen 
koulutuksesta voi olla hyötyä nettiryhmän ohjaajalle. Verkkokeskustelun ohjaamisen 
haasteena on, että käytettävissä on vain keskusteluteksti. Ilmeiden ja eleiden puut-
tuessa voi olla vaikea tavoittaa keskustelijoiden tunnetiloja ja väärien tulkintojen ris-
ki kasvaa. Toisaalta kirjoitettu teksti säilyy ja siihen voi palata myöhemmin. Tärkeää 
on, että verkkovertaistuen piiriin tuleva henkilö tietää, mikä taho ylläpitää palvelua, ja 
tuntee keskustelun pelisäännöt. Ohjaajan rooli vaihtelee ryhmässä sen mukaan, onko 
ryhmä suljettu vai avoin, vapaaehtoisesti vai ammatillisesti ohjattu. Verkkovertaistu-
kiryhmässä ohjaajan roolina voi olla keskustelun herättäminen, ryhmän toimintatapo-
jen kertominen uusille ryhmäläisille, esittelyjen pyytäminen, aktiivinen vastaaminen 
muiden osallistujien viesteihin, pelisääntöjen ottaminen keskusteluun mahdollisessa 
ristiriitatilanteessa jne. (Huuskonen 2012.)
	
Pohdittavaksi

• Mitä hyötyä verkossa toimivasta anonyymista keskustelualueesta olisi 
   vertaisopintoryhmäni toiminnassa
• Miten käyttäisin sosiaalista mediaa vertaisopintoryhmässäni?
• Miten sinun vertaisopintoryhmässäsi voitaisiin hyödyntää mobiililaitteita?
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Järjestöesimerkki: Toiminnallista vertaistukea verkossa
Vertaistukiryhmät ovat pikkuhiljaa muuttumassa kahvikupin ääressä keskustelusta 
erilaisiksi toiminnallisiksi ryhmiksi. Viestintä ja Vertaistoiminta Verkkoon -projekti 
(VVV) halusi kokeilla, miten tällainen toiminta olisi mahdollista virtuaalisessa ympä-
ristössä. Yhdessä CP-liiton, Autismi- ja Aspergerliiton sekä Kansalaisfoorumin kanssa 
päädyttiin perustamaan Neuronuorten ryhmä Second Life -virtuaalimaailmaan. 

Alussa ohjaajat ja ryhmäläiset koulutettiin Oulun yliopiston mikroluokassa. Nuo-
ret olisivat oppineet ilman fyysistä läsnäoloakin, joten lähiopettajaa tarvittiin lähinnä 
avustajan roolissa. Totesimme että jatkossa ryhmäläisten voidaan olettaa osaavan pe-
rusasiat. Ohjeet niiden opetteluun voidaan jakaa ryhmään liittymisen yhteydessä.

Neuronuorten kanssa harjoittelimme luokkahuonetilanteessa lähinnä perusasi-
oita. Sen jälkeen sisällytimme ryhmätapaamisiin mukaan myös Second Lifen käytön 
harjoittelua. Tästä tulikin sopivasti myös toiminnallista tekemistä vertaistapaamisiin. 
Yhdessä vaatteiden shoppailu, tanssiharjoitukset ja chattailu osoittautuivat mieluisak-
si tavaksi tutustua toisiin ryhmäläisiin ja viettää aikaa yhdessä. 

Haasteeksi muodostui äänien toimivuus. Ongelmien syntyessä toinen ohjaajista 
keskittyi ryhmäläisen auttamiseen chatin kautta. Näin muut saivat jatkaa tapaamista 
ohjelman mukaan.  Myöskin verkkoyhteyksien hitaus ja joskus myös yhteyden pätki-
minen tuottivat ongelmia, jolloin ohjaajan panosta tarvittiin myös.

Kaiken kaikkiaan Second Life on monipuolinen ympäristö järjestää toiminnallisia 
kokoontumisia. Sieltä löytyy myös erilaisia luentosaleja ja ryhmähuoneita. Avattaret 
ovat ilmeikkäitä ja eloisia, mikä lisää läsnäolon tuntua sen lisäksi, että ympäristössä voi 
keskustella omalla äänellä. Useamman kerran totesimme ympäristön olevan läheisem-
pi ja vuorovaikutteisempi kuin videoneuvotteluyhteys.

Saara	Pajunpää
Neuronuoret	/	Pohjois-Pohjanmaan	sosiaali-	ja	terveysturvayhdistys
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6. MiteN arvioiDa 
vertaisoppimista ryhmässä?

Marion	Fields

Sekä yksilöiden että yhdistysten arkipäiväisessä elämässä suuri osa vertaisten välis-
tä oppimista on luonteeltaan hyvin epämuodollista ja vaikeasti havaittavaa, joten sille 
on mahdotonta asettaa arvioitavia tavoitteita. Järjestötoiminnassa vertaisoppiminen 
tapahtuu kuitenkin usein myös joko vertaisten välistä oppimista edistävässä opinto-
ryhmässä (esim. käsityökerho) tai muussa nimetyssä ryhmässä, jossa opiskelu ei vält-
tämättä ole ryhmän päätehtävä, mutta jossa oppimista kuitenkin tapahtuu (esim. yh-
distyksen hallitus). 

Vertaisten kesken tapahtuvaa oppimista kuvastaa ihanteellisesti tasa-arvoisuus, 
jolloin sitä arvioitaessa olisi tärkeää etsiä yhteistä ymmärrystä opitusta. Tämä ajatus 
koskee niin epämuodollisia tilanteita, joissa kaksi ihmistä jakaa ideoita keskenään, 
kuin vertaisopintoryhmän kaltaisia muodollisia rakenteitakin.

Kun vertaisoppiminen tapahtuu opintokeskuksen hyväksymässä vertaisopintoryh-
mässä, se on tietoista vapaan sivistystyön piiriin kuuluvaa opiskelutoimintaa, jolloin 
sitä tulee arvioida sekä ryhmän, osallistujien että ryhmää ylläpitävän yhdistyksen ja 
opintokeskuksen tarpeita varten. Järjestön tai yhdistyksen on hyvä dokumentoida pii-
rissään toimivien ryhmien toimintaa sekä määrällisestä että laadullisesta näkökulmas-
ta. Lisäksi viranomaisraportointia ja omaa kehittämistyötään varten ryhmiä tukevan 
opintokeskuksen tulee kerätä säännöllisesti palautetta niiden osallistujilta. 

Arvioinnin tulee aina vastata jotakin aitoa tarvetta, kuten vertaisopintoryhmän 
toiminnan kehittämistä. Tämän takia arvioinnin tarpeet, kysymykset ja kriteerit tu-
lisi asettaa heti toiminnan alussa: mitä arvioidaan, miksi ja miten (ks. esim. Robson 
2001)? Tästä syystä opintoryhmä tarvitsee toiminnalleen tavoitteet, joiden toteutu-
mista se arvioi. Vertaisopintoryhmän tavoitteiden ja arvioinnin tulisi olla yksinkertai-
sia ja painottua konkreettisiin asioihin.

Kouluopetuksesta poiketen vertaisryhmässä opiskelu on hyvin osallistujakeskeistä, 
jolloin ryhmän jäsenet ovat itse laatineet ryhmälleen oppimistavoitteet ja he ovat myös 
oleellisessa asemassa ryhmän toimintaa arvioitaessa. Vertaisopintoryhmässä opiske-
lu on kuitenkin yhdistelmä erilaisia muodollisia ja epävirallisempia prosesseja, joista 
syntyy osallistujille varsin subjektiivinen käsitys siitä, mitä he ovat oppineet. Tällöin 
oppimista on hankalaa arvioida pelkästään erilaisten kyselyjen avulla (Opintokeskus 
kansalaisfoorumi jne. 2004; Backett-Milburn & Wilson 2000). 

Osa vertaisopintoryhmistä opiskelee jotakin arvioitavissa olevaa tavoitetta varten, 
kuten konserttia, näyttelyä tai taitomerkkiä – näiden oppimistulosten laatua on mah-
dollista arvioida. Kuitenkin on esitetty, että vertaisopintoryhmän kaltaisten ryhmien 
kannalta prosessien arviointi voisi toimia jopa paremmin kuin lopputuloksiin keskit-
tyminen. Arvioinnin tavoite vaihtelee ryhmän tavoitteiden mukaan: jos tavoitteena on 
esimerkiksi vertaistuen avulla jakaa tietoa sairauden kanssa elämisestä, on varmasti 

Vertaisten kesken tapahtuvaa 
oppimista kuvastaa 
ihanteellisesti tasa-arvoisuus, 
jolloin sitä arvioitaessa 
olisi tärkeää etsiä yhteistä 
ymmärrystä opitusta.
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syytä paneutua ryhmäprosesseihin. Jos taas lopputulos (esimerkiksi menestys järjes-
tön taitokisoissa tai taidenäyttely) on oppimisen tärkein asia, silloin tulee tarkastella 
sitä. Liian montaa asiaa ei ryhmän toiminnassa voi kerrallaan arvioida, koska toiminta 
on kuitenkin usein pienimuotoista (Opintokeskus Kansalaisfoorumi jne. 2004). Pit-
kään toimiva ryhmä voi myös vaihdella toimintansa aikana arvioinnin kohdetta: jol-
lain kaudella voidaan miettiä ryhmädynamiikkaa, toisella tuloksia, kolmannella jotakin 
muuta.

Yksin vain yhdessä? Kuka arvioi?
Vertaisopintoryhmän arvioinnista ovat osallisia erityisesti ryhmä itse ja sen jäsenet, 
mutta myös ryhmän emoyhdistys tai -järjestö sekä opintokeskus.

Yksilön kannalta ryhmän tärkein lopputulos on oppiminen. Viihtyminen ryhmäs-
sä on kuitenkin myös hyvin tärkeää. Osallistuja voi opintoryhmässä sekä arvioida itse 
omaa toimintaansa että antaa palautetta ryhmän toiminnasta. Arvioinnin on hyvä 
olla tavoitteellista ja systemaattista, vaikka se yleensä tapahtuukin ryhmän toiminnan 
päättyessä. Sen, millaisia asioita yksilö ryhmässään omastaan tai muiden toiminnas-
taan arvioi, tulee perustua yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja kriteereihin. Itsearvioin-
ninkin on hyvä olla kirjallista, ja siinä on tärkeää, että vastaukset pystytään perus-
telemaan konkreettisin esimerkein. Jos ryhmän jäsen esimerkiksi sanoo, että hänen 
oma osuutensa ryhmän toiminnan onnistumiseen oli kohtalainen, hän voi perustella 
sanomisiaan esimerkiksi seuraavasti (keksitty esimerkki): ”Työmatkojen takia jouduin 
olemaan tänä syksynä paljon poissa, mutta aina kun ehdin mukaan, osallistuin tapaa-
misten järjestelyihin mahdollisimman aktiivisesti.”

Osallistujien tuottama arviointi vertaisopintoryhmässä voi perustua suulliseen 
palautteeseen, oppimispäiväkirjoihin tai muihin kirjallisiin tuotoksiin tai kyselyihin. 
Arvioinnista on hyötyä myös yksittäiselle ryhmän jäsenelle, koska se auttaa häntä tu-
lemaan tietoiseksi omasta osaamisestaan ja sen kehittämisestä. Tämä on tärkeä osa 
aikuisopiskelua (Opintokeskus Kansalaisfoorumi jne. 2004; Leskinen jne. 2002).

Ryhmän on hyvä saada tietoa sekä prosesseistaan että oppimisen tuloksista. Arvi-
oinnin tulisi alkaa jo ryhmän toiminnan alussa, jolloin pohditaan ryhmän sen hetkistä 
tilaa ja sitä, mihin halutaan päästä. Tässä voivat olla apuna lähtötasotestit, yhteiset 
pohdinnat jne. Näiden jälkeen ryhmälle valitaan arviointikohteet sekä niille tavoitteet 
ja mittarit. Ryhmän etenemistä voidaan seurata väliarviointina prosessin aikana ja lo-
pussa.

Lopussa voidaan arvioida esimerkiksi saavutuksia, työnjakoa ja ryhmän toimintaa, 
käytettyjä materiaaleja ja menetelmiä, opiskelutilaa, ajankohtaa jne. Kannattaa miet-
tiä, mikä ryhmälle on tärkeää milloinkin. Prosessien kannalta on erittäin hyvä pohtia 
myös ryhmädynamiikkaan liittyviä asioita eikä vain oppimista, koska nämä kaksi asiaa 
vaikuttavat toisiinsa.

Ryhmän sisällä arviointia voidaan tehdä joko niin, että sitä kerätään yksittäisiltä 
jäseniltä ryhmälle (palaute), ryhmän sisällä osallistujat arvioivat toistensa toimintaa 
esimerkiksi pareittain tai pienryhmissä (vertaisarviointi) tai koko ryhmä arvioi toimin-

taansa yhdessä. Vertaisopintoryhmiä käsittelevissä oppaissa usein neuvotaan keskus-
televaan yhteiseen arviointiin ja todetaan, että palautteen antamisen ja itsearvioinnin 
yhdistelmä tuottaa usein hyviä tuloksia. Riippumatta siitä, kuinka muodollista tai epä-
muodollista arviointi on, sen tulokset ja tulevat kehittämiskohteet on hyvä kirjata.

Osallistujat voivat antaa palautetta kirjallisesti tai suullisesti, ja se tulisi kirjata 
muistiin. Kirjallista palautetta voidaan kerätä esimerkiksi silloin, kun halutaan an-
taa mahdollisuus nimettömään palautteeseen. Vertaisten keskinäinen palaute voi 
kohdistua toisten osallistujien toimintaan ryhmässä, ja sitä voidaan vertailla itsear-
vioinnin tuloksiin. On kuitenkin huomattava, että vertaisoppiminen on luonteeltaan 
epähierarkkista ja epämuodollista, jolloin palautteen olisi myös hyvä olla epämuodol-
lista ja kannustavaa. Tämä on tärkeää etenkin vapaaehtoisuutta ja itseohjautuvuutta 
korostavassa järjestömuotoisessa opiskelussa. Silloin, kun vertaisten välistä arviointia 
halutaan käyttää, sen tulisi tukeutua ryhmän oppimistavoitteisiin, jolloin pystytään 
helpommin arvioimaan ryhmän jäsenten toimintaa tavoitteisiin nähden eikä heidän 
henkilökohtaisia ominaisuuksiaan. 

Kannustava palaute vertaisilta tukee vastavuoroisuutta ryhmässä, jolloin ryhmän 
jäsenet haluavat myös itse nähdä vaivaa ryhmän onnistumisen eteen. Jos ryhmässä 
yksilö tekee virheitä, ryhmä herkästi ottaa siitä vastuuta yhdessä, jolloin palaute me-
nestyvässä opintoryhmässä on harvoin arvostelevaa. Kannustavuuden periaate koskee 
myös tilanteita, joissa koko ryhmä arvioi yhdessä toimintaansa. Selkeitä oppimistu-
loksia kuten esiintymisiä, näyttelyitä tai taitomerkkejä tuottava ryhmä voi hyödyntää 
myös ulkopuoliselta yleisöltä saatavaa palautetta toiminnan arvioinnissa. (Ks. Keppell 
jne. 2006; Opintokeskus Kansalaisfoorumi jne. 2004; Leskinen jne. 2002.)

Vertaisopintoryhmät toimivat yleensä yhdistyksen tai järjestön piirissä. Ryh-
mää ylläpitävä organisaatio saattaa satsata ryhmän toimintaan resursseja, joten sillä 
on mielenkiintoa toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen piirissä toimivat vertaisopin-
toryhmät tulisi myös ottaa huomioon kokonaistoiminnan suunnittelussa ja arvioi-
misessa: ne tulisi mainita toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa. Samalla niiden 
toimintaa tulee myös arvioida yhdistyksen kannalta. Ryhmän on hyvä pitää kirjaa toi-
minnastaan säännöllisesti yhdistystä varten. On hyvä pitää tilastoja käyttäjistä ja ko-
koontumisista, mutta dokumentoinnin tulisi koskea myös laadullisia kysymyksiä. Esi-
merkiksi yhteisten palautekeskustelujen anti voidaan toimittaa kirjallisena yhdistyksen 
hallitukselle. Kun toiminta on asiallisesti arvioitu ja esitetty, toimintaa on helpompi 
myös perustella esimerkiksi rahoittajille. Mitä epämuodollisempaa vertaisoppiminen 
on, sitä haastavampaa tämä saattaa olla (esim. Backett-Milburn & Wilson 2000).

Yhdistyksen ei tarvitse vertaisten välistä oppimista arvioidessaan tyytyä vain ver-
taisopintoryhmiin. Samanlaisia ajatuksia voidaan soveltaa myös esimerkiksi yhdis-
tyksen hallituksen työskentelyn arvioimiseen, vaikka se ei tietoista opiskelutoimintaa 
ensisijaisesti olekaan.

Opintokeskuksella on lakisääteinen velvollisuus arvioida koulutustoimintaansa. 
Tämän takia se kerää säännöllisesti palautetta sen jäsenjärjestöjen piirissä toimivilta 
ryhmiltä. Lisäksi esimerkiksi OK-opintokeskuksessa on teetetty kyselyitä ryhmien oh-
jaajille ja muuta arviointia. Arviointien tuloksia käytetään paitsi viranomaisraportoin-
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tiin myös oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen: opintoryhmätoiminnan toteuttaji-
en ohjaaminen on mielekkäämpää ja helpompaa, kun se perustuu näyttöön.

Mitä kannattaa kysyä?
Hyvä arviointi edellyttää usein sitä, että on osattu kysyä oikeita asioita. Tämän takia 
pienimuotoisessakin ryhmässä tulee arviointiin kiinnittää huomiota jo ennalta.

Osallistujilta pyydettävä palaute voi koskea joko heidän omaa toimintaansa tai ryh-
mää. Heitä voidaan esimerkiksi pyytää arvioimaan omaa aktiivisuuttaan ja edistymis-
tään tai ryhmän toiminnan osa-alueita: menetelmiä, aineistoja, yhteistyötä, kokoontu-
mistilaa ja -ajankohtaa jne. Vertaisopintoryhmässä arvioinnin kohteet olisi hyvä sopia 
yhdessä. Palautetta voidaan antaa esimerkiksi seuraavin arvosanoin:

• täysin samaa mieltä–osittain samaa mieltä–osittain eri mieltä–täysin eri mieltä
• hyvä–tyydyttävä–huono
• aina–usein–joskus–harvoin–ei koskaan

On huomattavaa, että arvosteluskaalaan ei kannata sisällyttää ”neutraalia” keski-
vaihtoehtoa (esim. ”en samaa enkä eri mieltä”), koska sitä pidetään helppona vaihtoeh-
tona, joka valitaan usein laiskuuttaan tai siksi, että halutaan vältellä mielipiteen esille 
tuomista.

Kysymykset, jotka ryhmä haluaa kysyä arvioidessaan toimintaansa, voisivat seu-
rata esimerkiksi brittiläisen asiantuntijan Max Peberdyn kehittämää kolmen univer-
saalin arviointikysymyksen jakoa. Näitä yleistason kysymyksiä ei siis kysytä suoraan, 
mutta niistä voidaan johtaa ryhmälle sopivat kysymykset.

1. Teimmekö mitä lupasimme? (toimintojen taso)
Sopivia kysymyksiä yhdessä pohdittavaksi (esim.): Olivatko tapaamiset hyvin 
organisoituja? Toimivatko kokoontumistilat ja järjestelyt? Pidettiinkö yhteisistä 
pelisäännöistä kiinni? kuunneltiinko kaikkia ryhmäläisiä tasapuolisesti?

2. Saimmeko aikaan muutosta? (vaikutusten ja vaikuttavuuden taso)
Sopivia kysymyksiä yhdessä pohdittavaksi (esim.): Saavutimmeko opiskelulle 
sovitut tavoitteet? Opittiinko ryhmässä uusia asioita (mitä)? Pystyttiinkö 
ryhmähenkeä parantamaan toiveiden mukaan?

3. Teimmekö oikeita asioita? (strateginen taso)
Sopivia kysymyksiä yhdessä pohdittavaksi (esim.): Valittiinko opiskelun teema 
oikein? Kiinnostiko ryhmän aihe jäseniä? Auttoiko tällainen tapa opiskella meitä 
yhdistystoiminnan kehittämisessä?

Tämän tarkempia kysymyspatteristoja ei tässä ole syytä esittää, koska jokaisen ryh-
män tulisi itse arvioida toimintaansa omista lähtökohdistaan käsin. Opintokeskus sen 
sijaan kerää palautetta standardoidulla lomakkeella.

Hyvän laadun juurilla
Kuten aiemmin tuli jo mainittua, hyvän opintoryhmän tunnusmerkkejä ovat mm. 
avoimuus ja yhteisten pelisääntöjen luominen, erilaisuuden sietäminen, hyväksyntä 
ja jokaisen huomiointi, joustavuus, vuorovaikutus ja halu saada jotain aikaan. Viitteitä 
on myös siitä, että hyvä oppiminen ja hyvä ryhmähenki ruokkivat toisiaan. Näin ollen 
laadun kehittämisessä tulisi ottaa huomioon sekä oppiminen että ryhmäprosessit.

Irlantilaisten lääketieteen opiskelijoiden vertaisoppimista selvittäneessä tutkimuk-
sessa (Glynn jne. 2006) havaittiin turvallisen ja luottamuksellisen oppimisympäristön 
syntyvän usein vertaisoppimistilanteissa. Turvallisuus ja luottamuksellisuus luovat 
pohjaa muun muassa mielekkäälle oppimiselle, yhteisen ymmärryksen etsimiselle 
käsiteltävistä asioista, opiskelijoiden itseohjautuvuudelle sekä osallistujien aiemmin 
omaksuneen tiedon hyödyntämiselle ryhmässä. Tutkimuksen mukaan vertaisohjaajat 
pystyvät luomaan läheisyyttä ryhmään olemalla itse osa sitä.

Arvioinnin tehtävänä on muun muassa osoittaa toiminnan tehokkuus ja auttaa toi-
minnan kehittämisessä. Toiminnan laatu on sen kykyä vastata sille asetettuihin odo-
tuksiin, ja arvioinnin avulla tämä kyky voidaan todentaa. OK-opintokeskuksen piirissä 
toimivien opintoryhmien jäsenet ovat keskimäärin tyytyväisiä ryhmänsä toimintaan 
ja sen laatuun: tavoitteiden saavuttamiseen, työskentelytapoihin, ohjaajaan ja tapaa-
misiin, mikä kävi ilmi vuonna vuoden 2010 palautteesta, jota kerättiin yhteensä 330:
lta vastaajalta 22:sta ryhmästä. Hyvän ryhmän tuntomerkit täyttyvät ryhmissä keski-
määrin siinäkin mielessä, että ryhmäläiset kokevat usein, että ryhmä päättää yhdessä 
opiskelun tavoitteet (Rautavirta 2011). Hyvistä tuloksista huolimatta arviointi ja toi-
minnan kehittäminen ovat tärkeitä jatkossakin.

Vertaisopintoryhmän arvioinnissa voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavia ideoita:
• Arviointi on osa vertaisopintoryhmän toimintaa. Sen laajuudesta, tavoitteista 

ja menetelmistä sovitaan yhdessä, ja koko ryhmän on oltava siihen sitoutunut. 
Arvioinnin tulee olla systemaattista. Tämä myös vähentää kokemusta siitä, että 
arviointi olisi yksilöön kohdistuvaa arvostelua.

• Arvioinnista tulee luontevaa, kun se on mukana koko prosessin ajan, vaikka
sitä tehtäisiin vain pienin askelin kerrallaan. Arvioinnista on syytä keskustella 
opintoryhmässä jo ensimmäisellä tapaamiskerralla, ettei se tule kellekään 
yllätyksenä ja että yhteiset kriteerit voidaan sopia.

• Arviointi mitoitetaan toiminnan laajuuden ja luonteen mukaan. Viisi kertaa
kaudessa tapaavalle vertaistukiryhmälle voi riittää yhteinen keskustelu tavoitteista 
ja niiden saavuttamisesta alussa ja lopussa, kun taas esimerkiksi taidenäyttelyn 
järjestävä ryhmä, joka satsaa tehtävään enemmän aikaa ja resursseja, tarvitsee 
myös useampia tapoja arvioida toimintaansa: yhteiset keskustelut, yleisöpalaute 
jne.

• Arviointikysymysten tulisi koskea sekä oppimista että ryhmän toimintaa
ryhmänä. Eri kausilla voidaan painottaa eri asioita, eikä kerrallaan kannata 
keskittyä kuin muutamaan asiaan. Arvioinnin tulee koskea toiminnan tavoitteita, 
joiden on opintoryhmässä hyvä olla yksinkertaisia ja konkreettisia.
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• Palautetta voidaan kerätä monilla tavoilla: kyselyillä, haastatteluilla tai yhteisillä
palautekeskusteluilla. Myös erilaisia luovia tapoja kannattaa käyttää: voidaan 
kertoa tarinoita, valokuvata tai videoida tärkeimpiä tuotoksia jne. Tärkeää olisi, 
että kaikesta palautteesta jäisi dokumentti ryhmän ja/tai yhdistyksen käyttöön. 
Mikä tapa sopii sinun ryhmällesi?

• Jos yhdistyksessä toimii useita ryhmiä, ne voivat yhdessä ideoida, miten
toimintaa arvioidaan. Yhdistyksen hallitus on hyvä sitouttaa arviointiin ja 
pitää informoituna. Yksittäisten ryhmien arviointi helpottaa myös yhdistyksen 
toiminnan arviointia.

Pohdittavaksi
• Millainen arviointitapa sopisi minun ryhmälleni?
• Miten arvioimme toimintamme nyt? Miten arviointia voisi kehittää?
• Osaammeko hyödyntää arvioinnin tuloksia toimintamme kehittämisessä?
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Järjestöesimerkki: Palautekeskustelu ryhmän toiminnan tukena
Ryhmämme tapaa kerran viikossa, puolitoista tuntia kerrallaan. Kirjallisuutta käsitel-
lään laajasti, proosaa, runoa, omia tuotoksia, ajankohtaisia kirjailijoita ja heidän merk-
kipäiviään huomioidaan, käydään ulkopuolella ”esiintymässä”. Myös vierailijoita käy 
ryhmässä mm. kirjailijoita, lapsia, ohjaaja.

Yleensä joka kauden lopussa käydään läpi mitä on tehty, mitä luettu, missä käyty. 
Ohjaaja kyselee kauden tunnelmia ja mielipiteitä, mitä on ollut ehkä liian vähän tai 
liikaa. Keskustelua käydään yhdessä omista toiveista ryhmän suhteen, ovatko ne toteu-
tuneet kauden aikana, onko tullut uusia ideoita tai toiveita. 

Myös ryhmän sisäisen tunnelman arvioiminen on keskustelun alla. Lukulampussa 
vallitsee avoin, luottamuksellinen ja toisia arvostava ilmapiiri. Se osaltaan vaikuttaa 
siihen, että negatiivista kritiikkiä ryhmässä kuulee tuskin koskaan, ei edes ”kulman 
kautta”. Se, mistä ei pidetä, sanotaan yleensä heti avoimesti, ja asiaan pyritään saa-
maan korjaus.

Toisinaan käydään lyhyttä palautekeskustelua tapaamisen lopuksi. Esim. kun olem-
me käyneet jossain palvelutalossa esittämässä jotain tai päivän sisältö on jotenkin 
muuten ollut poikkeuksellinen.

Joskus jonkun kirjan/runon myötä ryhmäläinen on voinut oppia ja oivaltaa jotakin 
merkityksellistä omasta elämästään, mitä ei ehkä muuten olisi tullut ajatelleeksi. Esim. 
joku kirja saattaa herättää ryhmäläisissä suurta keskustelun tarvetta aiheesta ja samal-
la jäsentää heidän omaan elämän tilannettaan ja tunteitaan. 

Ryhmäläiset ovat pitäneet teemallisuudesta, on ollut mieluisia aiheita, jokainen on 
saanut vapaasti sanoa omat mielipiteensä, jokaiselle on annettu oma vuoro. Toisten 
näkökantojen kuuleminen on avartanut omaa lukemista ja antanut virikkeitä siihen.

Kirjallista palautetta emme kerää, vaan kaikki puhutaan yhdessä pöydän ääressä 
auki.

Päättyvän kauden tarkastelu on aina pohjana myös tulevalle. Mennyttä arvioimalla 
on helppo rakentaa tulevaa kautta, ja yhden ryhmäläisen sanoin: ”Tulevaisuus on tär-
keää.”

Kristiina	Tallberg
Kirjallisuuspiiri	Lukulamppu

Setlementti	Harjula
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7. VertaisopiNtoryhmä ja yhDistys

Marion	Fields

Kasvatustieteilijät ovat enenevästi kiinnittäneet huomiota oppimisen sosiaaliseen 
ulottuvuuteen. Vertaisopintoryhmässä oppimisen sosiaalinen luonne korostuu joko 
opiskeltavan aiheen tai ainakin ryhmätoiminnan tiiviyden takia. Opintoryhmä ei vält-
tämättä tarvitse ympärilleen laajempaa yhteisöä, mutta OK-opintokeskuksen tukemat 
ryhmät kuuluvat aina johonkin opintokeskuksen jäsenjärjestön yhdistykseen. Ryhmä-
toiminnassa oppiminen voi käsittää myös yhteistyötä yhdistyksen, muiden opintoryh-
mien jne. kanssa.

Opintoryhmällä voi olla tärkeä merkitys yhdistyksen toiminnan kehittämiselle. 
Tätä merkitystä voidaan avata hieman sekä teoreettisesta että käytännöllisestä näkö-
kulmasta.

Opintoryhmä käytäntöyhteisönä
Vertaisopintoryhmä kokoontuu yhteisen kiinnostuksen ympärille, ja sillä on omat 
säännöt ja normit. Näin se muistuttaa käytäntöyhteisöksi kutsuttua yhteisöllisyyden 
muotoa. Amerikkalainen kasvatustieteilijä Etienne Wenger (esim. 1998a, 2009) on 
määritellyt käytäntöyhteisöiksi (engl. community of practice) yleensä epämuodolli-
set yhteisöt, jotka kokoavat ihmisiä toimimaan jonkin yhteisen asian ympärille, ja sitä 
kautta jäsentävät esimerkiksi ympäröivää maailmaa. Käytäntöyhteisö jakaa yhteisen 
tarkoitusperän, yhteisiä jäseniä sitouttavia toimintoja sekä erilaisia yhteisiä normeja 
ja tuotoksia (tästä esimerkkinä kuoron konsertit), jotka ovat muovautuneet ajan mit-
taan. Käytäntöyhteisöt ovat ensisijaisesti myös oppimisyhteisöjä, ja niissä oppimista 
usein korostetaankin yhteisön tärkeänä voimavarana.

Käytäntöyhteisö on epämuodollinen ryhmittymä, ei välttämättä opintoryhmän 
kaltainen virallinen ryhmä. Havainnointien ja kirjallisuuden perusteella voidaan kui-
tenkin todeta vertaisopintoryhmien usein käytännössä toimivan suhteellisen epämuo-
dollisesti, jolloin monet käytäntöyhteisön periaatteet sopivat niihin. Lisäksi varsinkin 
isommissa opintoryhmissä tiettyjä toimintoja varten ryhmään syntyy pienempiä epä-
virallisempia porukoita, jotka järjestävät ryhmän kevätretken tai toteuttavat taidenäyt-
telyn. Niissä syntyy luontevasti monenlaista epävirallista tekemällä oppimista. Lisäksi 
opintoryhmän kaltaisissa yhteisöissä niiden jäsenet pääsevät myös rakentamaan omaa 
identiteettiään, mikä on ominaista käytäntöyhteisöille. Yhteisöllisyys on opintoryh-
missä usein luontevampaa kuin silloin, kun esimerkiksi koko yhdistys kokoontuu yh-
teen kevätkokoukseen, ellei yhdistys ole hyvin pieni ja/tai tiivis.

Jokaisesta organisaatiosta, pienestäkin yhdistyksestä, löytyy useita käytäntöyhteisö-
jä. Vertaisopintoryhmässäkin niitä voi olla useita, opintoryhmät voivat sellaisenaan toi-
mia tällaisena, ja yhdistys on jo useampien yhteisöjen potentiaalinen kohtaamispaikka. 

Wengerin mukaan organisaation osaaminen näkyy käytäntöyhteisöissä elävällä 
tavalla. Se, mitä esimerkiksi yhdistys pystyy yhteisesti tekemään, on sen yhteisöihin 

Opintoryhmällä voi olla 
tärkeä merkitys yhdistyksen 
toiminnan kehittämiselle. 
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kasaantuneen osaamisen summa. Tämä liittyy ajatukseen järjestötoiminnassa oppimi-
sen yhteisöllisestä luonteesta (Fields 2005): yksittäinen jäsenkin osallistuessaan jollain 
tavalla yhdistyksen toimintaan ja siinä oppiessaan tulee osalliseksi sen yhteisöistä tai 
verkostoista, olivat ne sitten fyysisiä tai esimerkiksi tietoverkoissa toimivia. Samalla 
hän rakentaa identiteettiään yhteisön jäsenenä.

Yksittäiset käytäntöyhteisöt vaihtavat tarvittaessa kokemuksiaan esimerkiksi opin-
toryhmän sisällä (jos niitä on useampia) ja myös yhdistyksen ja järjestön sisällä mui-
den ryhmien kanssa. Samalla ne vahvistavat koko yhdistyksen osaamista ja levittävät 
luontaista yhteisöllisyyttä yhdistyksen kaltaisen virallisemman organisaation sisällä. 
Ryhmänohjaajien näkemyksistä tuotetussa arvioinnissa (Fields 2009) kävi ilmi, että he 
identifioituvat vahvasti omaan yhdistykseensä vetäessään vertaisopintoryhmää, joten 
tätä kohtaamisen ajatusta voisi yhdistyksessä kehittää.

Yhdistys voi siis hyödyntää ainakin kahdella tavalla vertaisopintoryhmien kaltais-
ten epämuodollisempien yhteisöjen tuottamaa oppimista: se on mahdollista saada 
koko yhdistyksen käyttöön ryhmien välistä jakamista edistämällä, mikä lisäksi lisää 
yhteenkuuluvuuden tunnetta yhdistyksessä. Kaikissa organisaatioissa mukana olevat 
yksilöt jakavat osaamistaan vastavuoroisesti organisaatiolleen silloin, kun he viihtyvät 
siinä ja kokevat, että heillä on aito mahdollisuus vaikuttaa organisaation toimintaan. 
(Fields 2005.) Lisäksi viimeaikaisissa keskusteluissa vertaistoimijoiden kanssa on käy-
nyt ilmi, että yhdistyskentällä nähdään epämuodollisemmin toimivat ryhmät myös ve-
tovoimatekijänä: uudet vapaaehtoiset kaipaavat yhteisöllisyyttä, mielekästä tekemistä 
ja mahdollisuuden oppia uutta virallisluonteisemman yhdistystoiminnan sijaan. Vaik-
ka vertaisopintoryhmän kirjanpidon tulee kulua yhdistyksen kirjanpitoon ja sillä on 
esimerkiksi opintokeskusasiointiin liittyvää paperityötä, sen ympärille voi olla helpom-
paa rakentaa uusia vapaaehtoisia houkuttelevaa epämuodollista toimintaa.

Tämän lisäksi on havaittu, että esimerkiksi terveysjärjestöissä yhteisöllisyyden tun-
ne lisää osallistumista ja voimaantumisen kokemuksia, mikä taas lisää järjestön toi-
mintakykyä (Hughey ym. 2007). Kyseisessä tutkimuksessa kävi myös ilmi, että tehtä-
väkierto lisää yhteisöllisyyttä ja mahdollisesti myös toiminnan pitkäkestoisuutta. Ver-
taisopintoryhmän kaltaisessa epämuodollisemmassa ryhmässä tämä voi olla helpompi 
järjestää. On myös mahdollista, että tällöin ryhmästä voidaan myös siirtyä yhdistyksen 
tai järjestön hallitukseen, kun ensin on harjoiteltu vastuun ottamista kevyemmin.

Vertaisopintoryhmän ja yhdistyksen yhteiseloa käytännössä
Tässä luvussa esitellään joitain aiemmin tässä kirjassa esiteltyihin havaintoihin ja arvi-
ointeihin perustuvia tulkintoja opintoryhmän ja yhdistyksen suhteesta. Lisäksi kesä-
kuussa 2011 kyseltiin kolmessa OK-opintokeskuksen jäsenjärjestössä vertaisopinto-
ryhmien kanssa toimivilta henkilöiltä heidän näkemyksiään sähköpostitse. Vastaajia 
oli kuusi (2 yhdistyksistä, 2 piireistä, 2 liitoista). Kysely toimi eräänlaisena kartoitukse-
na, mutta koska vastaajien määrä oli hyvin pieni eikä vastaajia valittu minkään otanta-
menetelmän avulla, vastauksista ei voi tehdä pitäviä johtopäätöksiä. Ne toimivat kui-
tenkin kysymysten herättäjinä.

Usein keskusteltaessa vertaisopintoryhmistä opintokeskuksen jäsenjärjestöjen 
kanssa toimintaa perustellaan sillä, että opintoryhmätoiminta jäntevöittää esimerkik-
si vertaistukiryhmää ja antaa sille jatkuvuutta. Saman voisi todeta myös kokonaisen 
yhdistyksen tasolla: säännöllisesti kokoontuva opintoryhmä sitouttaa jäseniä ja mah-
dollistaa heidän saamisensa yhdistyksen muihinkin toimintoihin. Kannattaa mainita, 
että neljä kuudesta edellä mainittuun kartoittavaan kyselyyn vastanneesta henkilöstä 
oli sitä mieltä, että vertaisopintoryhmät vetävät toimintaansa muitakin jäseniä kuin 
yhdistyksen hallituksen, ja viisi vastaajaa piti ryhmiä ennemmin avoimina kuin sisään-
lämpiävinä. Ryhmien avulla lienee mahdollista laajentaa yhdistysaktiivien joukkoa, jol-
loin ne tulisi myös nähdä keskeisenä osana yhdistystoimintaa.

Opintoryhmätoiminnan laaja-alaisuus mahdollistaa sen, että osa yhdistyksen pe-
rustoiminnastakin (esim. vertaistuki, käsityöharrastus jne.) on mahdollista toteuttaa 
vertaisopintoryhmissä. Tämä toki vaatii ennakkosuunnittelua, toiminnan arvioimista 
jne., mutta jos yhdistys tai järjestö kokee jäsentensä oppimisen tärkeäksi, suunnitel-
mallisuus on hyvä tapa edistää oppimista yhdistystoiminnassa. Se myös kiinnittää yh-
distystoimijoiden huomion oppimiseen, mikä osaltaan auttaa yhdistystä toteuttamaan 
sen toiminta-ajatusta. (Fields 2005.)

Vertaisopintoryhmänä voi myös toimia erilaisia projektiryhmiä, joiden tehtävänä 
on suoraan kehittää yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus voi esimerkiksi opis-
kella yhdessä taloudenhoitoa, viestintää tai jäsenhuoltoa. Vertaisopintoryhmiä on 
perustettu usean järjestön piirissä esimerkiksi suorittamaan järjestön taitomerkkejä, 
opiskelemaan lehdentekoa, tutkimaan yhdistyksen historiaa ja niin edespäin. Ver-
taisopintoryhmä on hyvin monipuolinen toimintamuoto ja ryhmiä voi olla samassakin 
yhdistyksessä monenlaisia (esim. Leskinen ym. 2002).

Viisi kuudesta kyselyn vastaajasta oli sitä mieltä, että vertaisopintoryhmä on toi-
minnallisesti tärkeä osa yhdistystä, vaikka vain kolme kuitenkin ajatteli, että ne osal-
listuvat yhdistyksen toiminnan suunnitteluun. Vertaisopintoryhmä ei kuitenkaan saisi 
olla sama asia kuin yhdistys. Koska vertaisopintoryhmä on itsenäinen ryhmä, sen jä-
senten tulee saada itse päättää, mitä ja miten ryhmä opiskelee. Opintoryhmän kir-
janpito tulee OK-opintokeskuksen jäsenyhteisöissä toimivissa vertaisopintoryhmissä 
kuitenkin näkyä yhdistyksen kirjanpidossa, mutta tämä ei saisi tarkoittaa sitä, että 
opintoryhmä menettäisi samalla ”henkisen riippumattomuutensa”.

Vaaliakseen vertaisopintoryhmän tuottamaa yhteisöllisyyttä ja oppimista sen emo-
yhdistys tai -järjestö on tärkeässä asemassa: vertaisopintoryhmä tarvitsee materiaale-
ja, ohjaajia tulee kouluttaa ja niin edelleen. Osa yhteisöistä tarvitsee selkeää ohjausta 
ja kontaktia yhdistykseensä, toiset ryhmät taas toimivat parhaiten, jos ne saavat ke-
hittyä itsekseen (Wenger 1998a). Minimitason yhteiset pelisäännöt ryhmien suhteen 
voidaan yhdistyksissä sopia, mutta vertaisopintoryhmän olisi hyvä saada myös elää it-
senäistä elämää. Olisi myös hyvä, että vertaisopintoryhmän vetäjänä toimisi joku muu 
kuin yhdistyksen puheenjohtaja jo työn jakamisenkin kannalta.

Lisäksi jos yhdistys haluaa hyödyntää ryhmiä toiminnassaan, ryhmien keskinäis-
tä sekä ryhmien ja yhdistyksen tai järjestön välistä jakamista tulisi edistää. Ryhmän 
sisäiset käytännöt itsessään ikään kuin rajaavat ryhmän omaksi porukakseen, mutta 
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Käytännön vinkkejä toiminnan organisoimiseksi
Koska vertaisopintoryhmät ovat yhä kiinteämmin osa yhdistyksen toimintaa, yhdistyk-
sen on hyvä kiinnittää niihin huomiota. Tämä on tärkeää myös siksi, että vertaisopinto-
ryhmien ohjaajat identifioituvat vahvasti omaan ryhmäänsä ja yhdistykseensä. Suhde 
opintokeskukseen ja muihin toimijoihin on lähinnä hallinnollis-taloudellinen (Fields 
2009). Vertaisopintoryhmällä voi olla joitain tavoitteita, jotka eivät ole täysin yhtene-
viä yhdistyksen toimintasuunnitelman kanssa, mutta niiden pohjimmainen pyrkimys 
on kuitenkin edistää yhdistyksen toimintaperiaatteita. Seuraavaksi jotain ideoita, joita 
voi toteuttaa oman yhdistyksen tai ryhmän parissa.

• Järjestö tai yhdistys voi tuottaa yhteisiä opiskelumateriaaleja ryhmille. Ne
auttavatsuuntaamaan opiskelua ja voivat lähentää ryhmää ja järjestöä. Tällaiset 
käytännöt usein toisaalta vähentävät vapaaehtoistoiminnan monimuotoisuutta, 
mutta silloin kun kyse on yhtenäisyyteen pyrkivästä opiskelusta (esim. 
taitomerkit, ensiapu- ja pelastustoiminta), yhtenäiset materiaalit ovat 
ensiarvoisen tärkeitä.

• Vetäjien koulutus yhdistyksessä, piirissä tai järjestössä paitsi lisää heidän tietojaan
ja taitojaan, usein myös sitouttaa heitä yhdistykseen ja luo yhteishenkeä myös 
ryhmän sisälle.

• Opintoryhmiä kannattaa synnyttää yhdistystoiminnan kehittämiseksi. Aiheita 
voivat olla esimerkiksi johtaminen tai viestintä. Vertaisten välinen jakaminen 
auttaa siinä, että kehittäminen nousee alhaalta ylöspäin ja yhdistyksen jäsenet 
kokevat tulevansa siinä kuulluiksi.

• Ryhmien väliseen jakamiseen kannustavat tilaisuudet ovat hyödyllisiä sekä 
ryhmille että yhdistyksille. Jos tavoite on esimerkiksi jakaa kokemuksia, ohjelman 
tulisi olla suunniteltu mutta jakamisen menetelmien epämuodollisia.

• Jos samalla alueella toimii useampi yhdistys, joissa on yksi tai muutama tietyn 
asian opiskelusta kiinnostunut henkilö, ryhmän voi myös perustaa yhdistysrajojen 
yli, kunhan hallinnointi ja kirjanpito ovat yhden yhdistyksen käsissä. Järjestöissä, 
joissa on paljon jäsenyhdistyksiä, tämä voi auttaa esimerkiksi pienten 
paikkakuntien yhdistyksiä.

• Vertaisopintoryhmän kannattaa itsensä hakeutua mahdollisuuksien mukaan 
yhteistyöhön esimerkiksi muiden opintoryhmien kanssa, koska se voi parantaa 
opiskelua myös ryhmän sisällä.

• Tehtäväkierto ryhmän sisällä sitouttaa yhä enemmän ihmisiä ryhmän ja myös 
yhdistyksen toimintaan. Vaikka ryhmä sinällään olisi suljettu (esimerkiksi niin, 
että samat jäsenet toimivat vertaistukiryhmässä yhteensä 12 viikkoa, minkä 
jälkeen ryhmä purkautuu), tehtäväkierto edistää avointa ilmapiiriä ryhmässä.

rajojen yli käytävä vuorovaikutus esimerkiksi toisen opintoryhmän tai muun yhteisön 
kanssa on hyödyllistä oppimisen ja vuorovaikutuksen kannalta. Tapoja jakaa kokemuk-
sia ovat mm. vierailut ja yksittäisten jäsenten käymät keskustelut. Myös jotain ryh-
män toimintatapoja voidaan avata toiselle ryhmälle. Tällainen jakaminen vaatii sisäistä 
johtajuutta ja tietoista päätöstä avoimuudesta – kaikkien tulee se hyväksyä. (Wenger 
1998a ja 1998b.)

Kysymykseen ryhmien verkostoitumisesta kartoitukseen vastanneet olivat useam-
min sitä mieltä, että ryhmät eivät ole verkostoituneita kuin että ne olisivat, ja että nii-
den verkostot useammin rajoittuvat oman yhdistyksen sisälle. Piirit ja/tai aluetyönte-
kijät kuitenkin kohtaavat vertaisopintoryhmiä esimerkiksi ohjaajakoulutuksen kautta, 
jolloin ryhmien välistä jakamista voitaisiin tukea myös yhdistysrajojen yli.

Edellä tarkemmin esitellyistä havainnoiduista ryhmistä reilulla puolella oli havain-
nointihetkellä esiintyneen keskustelun perusteella jotain toimintoja muiden opinto-
ryhmien tai oman yhdistyksensä kanssa. Osa muista ryhmistä tuli toisesta yhdistyk-
sestä, kuitenkin oman piirin tai liiton parista. Nämä toiminnot olivat luonteeltaan 
ei-jatkuvia, ja ne liittyivät vuosikierrossa loppukevääseen: järjestön kaikkien ryhmien 
yhteinen kevätjuhla, yhteinen esiintyminen jne. Muutamassa ryhmässä myös kokoon-
tumisen aikana pohdittiin spontaanisti ryhmän ja sen emoyhdistyksen tai -järjestön 
välistä suhdetta – identiteetin rakentamisen ja yhteistyökyvyn kannalta nämä poh-
dinnat ovat tärkeitä. Ryhmien jokapäiväisissäkin toiminnoissa yhteys omaan yhdistyk-
seen nousee jatkuvasti esiin.

Ryhmillä voisi joskus olla pitkäkestoisempiakin toimintoja toisten ryhmien tai toi-
mijoiden kanssa: ne voisivat esimerkiksi opiskella asioita yhdessä. Toinen idea olisi 
muodostaa ryhmiä useamman yhdistyksen jäsenistä, jolloin voidaan tarjota opiskelu-
mahdollisuuksia silloinkin, jos omasta yhdistyksestä ei löydy tarpeeksi kiinnostuneita.

Vertaisopintoryhmä pitää pintansa
OK-opintokeskuksessa tuotettiin keväällä 2012 laaja koulutus- ja osaamistarvekysely. 
Siinä kävi ilmi, että niin yhdistyksissä kuin piiriorganisaatioissa ja liitoissakin ollaan 
melko yksimielisiä vertaisopintoryhmän tärkeydestä: 52 % vastaajista oli sitä mieltä, 
että vertaisopintoryhmän merkitys järjestötoiminnan opiskelumuotona säilyy ennal-
laan, ja lisäksi 41 % uskoo merkityksen vielä kasvavan. On erityisesti huomioitava, 
että niissä järjestöissä, piireissä ja yhdistyksissä, joissa koulutukseen osallistuu keski-
määrin suhteellisen nuoria vapaaehtoisia (alle 25-vuotiaita), jopa 61 % vastaajista oli 
sitä mieltä, että vertaisoppimisen suosio vielä kasvaa. Nuorempia opiskelijoita kiehtoo 
muun muassa ryhmän toiminnallisuus ja epämuodollisuus. Lisäksi sosiaalisen median 
merkitystä kannattaa järjestötoiminnassa korostaa, kun halutaan mukaan nuorempia 
vapaaehtoistoimijoita.

Kyselyyn saaduista vastauksista kävi ilmi, että vapaaehtoistoiminnan murros ja sii-
hen liittyvät osaamistarpeet askarruttavat suomalaisia kansalaisjärjestöjä. Vapaaehtoi-
set usein sitoutuvat aiempaa tiiviimmin, mutta toiminta on lyhytkestoisempaa. Opin-
toryhmä voisi toimia yhdistyksessä myös uudenlaisen toiminnan ”laboratoriona”.
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Pohdittavaksi
• Toimivatko yhdistyksesi/piirisi/järjestösi vertaisopintoryhmät irrallisina vai 

organisaation kiinteänä osana? Mikä olisi mielestäsi ihanteellinen tila ja miten 
siihen päästään?

• Miten organisaatiosi tukee ryhmiä? Millaisia tarpeita ryhmälläsi tai 
opintoryhmillä yleensä on? Osaavatko ne tuoda tarpeet esiin?

• Onko ryhmän sisällä toiminnat organisoitu niin, että jäsenet voivat kokea 
olevansa osa ryhmää ja yhdistystä? Miten tätä voitaisiin kehittää?

• Tapaavatko organisaatiosi piirissä toimivat ryhmät tarpeeksi muita ryhmiä ja 
toimijoita? Miten verkostoitumista voitaisiin edistää?

Lähteet
Fields, M. (2009) Oppiminen	ja	vertaisten	tapaaminen	on	iloinen	tapahtuma.	
	 OK-opintokeskuksen	piirissä	vuonna	2008	toimineiden	opintokerhojen	ohjaajien	arvioita
	 omansa	ja	kerhonsa	toiminnasta. Helsinki: OK-opintokeskus.
Fields, M. (2005) To	Educate,	Empower	or	Economise:	Lifelong	learning	in	civil	society
	 organisations. Turku: Koulutussosiologian tutkimuskeskus.
Hughey, J.; Peterson, N. A.; Lowe, J. B. & Opresuc, F. (2007) Empowerment and Sense of
 Community: Clarifying Their relationship in Community Organizations. Health	Education
	 6	Behavior 35:5. 651–663.
Leskinen, L. Riikonen, V., Tervasmäki, R. & Valke, A. (2002) Opintokerho.	Helsinki:
 Opintotoiminnan Keskusliitto ry.
Wenger, E. (2009) A social theory of learning. Teoksessa K. Illeris (toim.) Contemporary
	 Theories	of	Learning.	Learning	theorists…in	their	own	words.	Lontoo & New York:
 Routledge. 209–218.
Wenger, E. (1998a) Communities	of	Practice.	learning	as	a	Social	System.	Julkaistu 06/1998
 lehdessä Systems Thinker.  http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/cop/lss.shtml 
 (viitattu 3.8.2011.)
Wenger, E. (1998b) Communities	of	Practice.	Learning,	meaning,	and	identity. Cambridge:

 Cambridge University Press.

Järjestöesimerkki: 
Millainen paikka opintoryhmällämme on yhdistyksessä? 

Yhdistyksemme toiminnan perinteinen runko on vuosia ollut kuukausittainen ko-
koontuminen kahvittelun ja kuulumisten vaihdon ympärille. Osallistujamäärä on ollut 
vähenevä, osin ikääntymisen takia, mutta osin siksi, että uudet jäsenet eivät ole koke-
neet kokoontumisissa käymistä mielekkääksi.

Aloimme järjestää kuukausittaiset kokoontumiset vertaisopintoryhmäkokoontu-
misina, löytyyhän omasta jäsenistöstä monen alan ammattilaisia. Joka kokoontumisel-
la on selkeä anti. Kokoontumisessa on alustus tai lyhyt esitelmä, jonka aihe kiinnostaa 
jäseniä. Näin on käsitelty järjestön toiminta-alueisiin, vuositeemaan tai ajankohtaisiin 
uutistapahtumiin liittyviä aiheita. Havaintoesityksiä on pidetty ruokataloudessa toi-
veiden mukaisista teemoista.

Alustuksen / esityksen on pitänyt ja sen jälkeistä keskustelua ohjannut jäsenistös-
tämme kyseisen alan osaaja. Ei-aktiiviset jäsenet on saatu mukaan alustamaan heille 
tutusta ja kuulijoille uudesta asiasta. Kukaan kysytyistä ei ole kieltäytynyt, vaan jopa 
rohkaistunut ehdottamaan uutta aihetta.

Osallistujamäärät entiseen verrattuna ovat nousussa, ja uusia jäseniä on saatu akti-
voitua toimintaan mukaan. Palautteet osoittavat, että nykykäytäntö saa lähes satapro-
senttisen kannatuksen kävijöiden keskuudessa.

Yhdistyksen toiminta on vilkastunut ja laajentunut uusille alueille. Kuukausittaisen 
kokoontumisen tahti ei riitä, jotta kaikki mielenkiintoiset aiheet tulisivat käsiteltyä. 
Kokoontumisia onkin lisätty. On perustettu erikseen käsitöihin paneutuva ryhmä, ja 
on havaittavissa, että yhteistyökumppaneita alkaa tarjoutua eri järjestöistä. Koukku-
näpit-vertaisopintoryhmässä tutustutaan eri käsityötekniikoihin tekemisen kautta. 
Yhdistyksen jäsenten monenlaista osaamista hyödynnetään, ja myös nuorempi polvi 
on kiinnostunut konkreettisesta tekemisestä ja innostunut jakamaan osaamistaan. 
Opintoryhmä on palauttanut vuosien tauon jälkeen yhdistyksen huippuaikojen käsi-
työhön keskittyvät kokoontumisillat. Käsityötaitojen päivittäminen nykyaikaisiin ma-
teriaaleihin ja tekniikoihin ja arjessa tarpeellisten taitojen lisääminen kiinnostaa. Se 
antaa mielekästä tekemistä iästä riippumatta. 

Käytäntö on, että kokoontumisten aiheet sovitaan vuoden tapahtumakalenteria 
tehtäessä hallituksen kokouksissa sen perusteella, mitä toiveita jäseniltä on tullut ja 
mitä ideoita Marttaliitolta ja Martta-lehdestä on saatu. Vuoden aikana kokoontumisen 
aiheita päivitetään tarpeen mukaan.

Alavuden	Martat	ry.
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8. OhjaajaNa OK-opiNtokeskukseN piirissä 
toimivassa vertaisopiNtoryhmässä

Marion	Fields

Vaikka vertaisoppimista tapahtuu varsinkin arkipäiväisissä tilanteissa ilman, että sitä 
kukaan ohjaisi tai johtaisi, niin opintokeskuksen piirissä toimiva vertaisopintoryhmä 
tarvitsee kuitenkin ainakin henkilön, joka hoitaa ryhmän juoksevat asiat. Useassa ryh-
mässä ohjaajan vastuulla on myös oppimisen organisointi.

Tässä luvussa esitetään tuloksia tiivistetyssä muodossa OK-opintokeskuksessa 
vuonna 2009 julkaistusta ”Uuden oppiminen ja vertaisten tapaaminen on iloinen ta-
pahtuma” -raportista, jossa vuonna 2008 toimineiden opintokerhojen ohjaajat arvioi-
vat kerhonsa toimintaa (Fields 2009). Opintokeskus tarvitsi työnsä tueksi tietoa ver-
taisopintoryhmistä, joten asian selvittämiseksi toteutettiin sähköinen kysely Webro-
pol-järjestelmää hyväksikäyttäen marraskuussa 2008. Kyselyyn vastasi 169 ohjaajaa.

Aineisto on tämän kirjan julkaisuhetkellä jo toisaalta neljä vuotta vanha, mutta 
toisaalta ryhmiltä vuosittain kerättävä palaute ja muu opintokeskuksen hallussa oleva 
tieto vahvistavat arviointiraportin tulokset vuonna 2012.

Vuoden 2009 jälkeen aiempaa useampi ryhmä on siirtynyt asioimaan OK-opin-
tokeskuksen kanssa sähköisesti. Opintokeskuksen henkilökunnan saama palaute on 
ollut suurimmaksi osaksi positiivista, joskin jotkut ryhmät tarvitsevat Okryverkko-tie-
tojärjestelmän käyttöön vielä lisäopastusta.

Arviointiraportti keskittyi neljään kysymykseen ja vastaajaryhmien välisten erojen 
analysointiin. Alla esitellään keskeiset tulokset tiivistetyssä muodossa niin, että vas-
taajaryhmien väliset erot käsitellään arviointikysymysten lomassa.

ArViOiNtikYsYmYkset OLiVAt seUrAAVAt:
Keitä kerhonohjaajat ovat?
Jos tähän kysymykseen halutaan antaa pikavastaus, opintoryhmän ohjaaja on keski-
ikäinen tai vanhempi hyvin koulutettu nainen. Miehiä vastaajista oli vain 18 % (31 kpl). 
Miespuolisten ohjaajien osuus on reilusti pienempi kuin saman vuonna opintokeskuk-
sen tukemien opintokerhojen osallistujien osuus (27 %) (OK-opintokeskus 2010).

Samoin alle 50-vuotiaita ohjaajista oli vain 28 % (n = 66). Ohjaajat ovat keskimää-
rin vanhempia kuin aikuiskoulutukseen osallistujat Suomessa. Suurin vastaajaryhmä 
(n. 47 %) oli korkeakoulutettuja, kun taas pelkän peruskoulutuksen suorittaneita oli 
vain reilu kymmenes – vanhimpien ohjaajien ryhmässä heidän osuutensa oli hieman 
isompi, kun taas alle 35-vuotiasta ohjaajista jokainen oli suorittanut vähintään toisen 
asteen tutkinnon. Tulos kuvaa yleisen koulutustason nousua, mutta se myös vahvistaa 
käsityksiä siitä, kuka aikuiskoulutukseen osallistuu: Suomessa hän on usein hyvin kou-
lutettu keski-ikäinen nainen.

Ohjaajan uran kesto vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten tärkeäksi pedagogiset ky-
symykset nähdään ryhmässä (ks. esim. Andersson 2001), joten myös tätä kysyttiin. 

Ryhmä motivoi yksilöä 
opiskelemaan ja saavuttamaan 
korkeamman osaamisen tason 
kuin yksin opiskellessa.
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41 % vastaajista oli toiminut ohjaajana joko 1–3 tai 4–10 vuotta. 11 vuotta tai pidem-
pään ohjanneiden osuus oli 18 %. 74 % vastaajista (124) koki olevansa vertaisohjaajia 
eli samassa asemassa muiden ryhmäläisten kanssa. Loput olivat asiantuntijaohjaajia, 
esim. järjestöjen työntekijöitä.

On ymmärrettävää, että OK-opintokeskuksen jäsenjärjestöjen ryhmien vetäjinä 
on paljon naisia, koska Suomessa esim. kansanterveysjärjestöt ovat hyvin naisvaltai-
sia (Helander 2001) – nämä järjestöt muodostavat suuren osan opintokeskuksen jä-
senistöstä. Toiminnan jatkuvuuden kannalta nuorempien ohjaajien puuttuminen on 
kuitenkin huolestuttavaa. Nuorempien vastaajien joukossa myös naisvaltaisuus ko-
rostuu: alle 35-vuotiaista vastaajista (13 kpl) kaikki olivat naisia. Jos nuoria ohjaajia 
ja osallistujia halutaan enemmän mukaan, on mietittävä kerhojen toimintamuotoja: 
vastaavatko ne nykyaikaista järjestötoimintaa? Samoin on hyvä miettiä, millaista opin-
totoimintaa miehet tarvitsisivat.

Millaiseksi opintokerhojen ohjaajat kokevat 
oman ryhmänsä työskentelyn?
OK-opintokeskuksen tukemissa vertaisopintoryhmissä toimii yhä vertaisoppimiseen 
liitetty ajatus matalan kynnyksen oppimisesta: vain vajaa viidennes kyselyyn vastan-
neista ohjaajista oli sitä mieltä, että osallistuminen edellytti ryhmäläisiltä paljon tai 
erittäin paljon ennakkotietoa opiskeltavasta asiasta. Yli 80 % oli myös tyytyväisiä opin-
tokerhon sisältöön ja tavoitteiden toteutumiseen, mikä tukee ajatusta vertaisopinto-
ryhmästä tavoitteellisena opiskelutoimintana.

Sen sijaan ryhmän sisäinen demokratia ei kaikkialla toimi aivan toivotulla taval-
la. Alle puolet (45 %) vastaajista oli sitä mieltä, että ryhmäläiset osallistuivat ryhmän 
tavoitteen määrittelyyn ja sisällön suunnitteluun paljon tai erittäin paljon. Tämä ko-
rostui erityisesti ryhmissä, joissa ohjaaja oli hoitanut tehtäväänsä yli 10 vuotta. Tästä 
syystä olisi tärkeää kannustaa ryhmiä vaihtamaan välillä ohjaajaa, joskaan ei aivan vuo-
sittain. Opintokerhon toiminnan luonteen ja uudistumiskyvyn kannalta ohjaajaa tulee 
ajoittain vaihtaa. Ei voida puhua vertaisten muodostamasta opintoryhmästä, jos yksi 
ihminen päättää toiminnan sisällöstä.

Oli kiinnostavaa huomata, että ohjaajat pitivät samalla sekä helpoimpana että 
haastavimpana asian pedagogiikkaan tai ohjaamiseen liittyviä asioita. Pedagogiset 
kysymykset nousivat esiin myös, kun ohjaajat kertoivat, mikä kerhossa oli tärkeintä. 
Kuitenkin myös ihmisten ohjaamiseen tai kohtaamiseen ja ryhmään liittyvät teemat 
nousivat myös hyvin esiin. Pedagogisiin kysymyksiin, kuten taidoiltaan heterogeeni-
sen ryhmän mielekkääseen ohjaamiseen, tulee siis kiinnittää ohjaajien koulutuksessa 
huomiota. Nuorimmat, alle 35-vuotiaat vastaajat, olivat ainoa vastaajaryhmä, jossa 
ihmissuhdekysymykset nousivat pedagogiikkaa tärkeämpään asemaan. Heistä monet 
olivat toimineet ohjaajina vasta vähän aikaa, ja muidenkin uusien ohjaajien kohdalla 
ihmissuhde- ja ryhmätaidot koetaan haastaviksi. Näitä taitoja ei siis tule unohtaa eten-
kään peruskoulutusvaiheessa. Samanlaisia näkemyksiä on havaittu myös ruotsalaisten 
kerhonohjaajien keskuudessa (Andersson 2001).

Kiinnostavaa oli myös havaita, että vertais- tai asiantuntijaohjaajiksi itsensä mieltä-
neiden vastaajien näkemyksissä ei ollut suurta eroa, vaikka asiantuntijaohjaajat olivat 
muita hieman tyytyväisempiä kerhon sisältöön ja tavoitteiden saavuttamiseen. Heillä 
on usein mahdollisuus suunnitella toimintaa työajalla, joten tämä ei ole ihmeellistä. 
Vertaisohjaajat korostivat hieman enemmän pedagogisia kysymyksiä kuin asiantunti-
jaohjaajat, joten heille pedagoginen koulutus ja vinkit voivat myös olla erityisesti hyö-
dyksi.

Pedagogiset että ryhmätoimintaan liittyvät seikat vaikuttavat myös vastaajien mie-
lestä toisiinsa. Yhteishenki ja oppiminen kulkevat ryhmässä käsi kädessä, kuten tämä 
yksittäinen vastaus osoittaa:

”Tason	säilyttäminen	niin	ettei	ylitä	omia	tai	kerholaisten	kykyjä	ja	saa	ilmapiirin	
sellaiseksi	että	viihdytään.	Muuten	äänestäisivät	jaloillaan	–	jäisin	yksin	kerhoilemaan.”

Millainen käsitys ohjaajilla on opintokerhon pedagogiikasta 
sekä ohjaamisen että oppimisen kannalta?
Ohjaajien havainnot oppimisesta eivät juuri poikkea siitä, mitä teoriat kertovat ryh-
mässä oppimisesta. Ryhmässä syntyy helposti positiivinen kierre: hyvä ryhmähenki ja 
hyvä oppiminen ruokkivat toinen toisiaan. OK-opintokeskuksen jäsenjärjestöjen ryh-
mät opiskelevat usein myös asioita, joita on mahdotonta opiskella yksin (esim. kuoro-
laulu).

Ryhmä motivoi yksilöä opiskelemaan ja saavuttamaan korkeamman osaamisen ta-
son kuin yksin opiskellessa. Mahdollisuus jakaa asioita ja saada tukea vertaisilta oli 
myös merkittävää. Oli sinällään kiinnostava havainto, että vertaisuus-sanaa käyttivät 
pelkästään nuoremmat vastaajat. Kyse on varmasti osittain siitä, millä termeillä nyky-
maailmassa puhutaan, mutta todennäköisesti tiettyjen termien käyttö myös vaikuttaa 
ohjaajien ajatteluun. OK-opintokeskuksessa opintokerho-nimikkeen muuttaminen 
vertaisopintoryhmäksi nostaa myös osaltaan vertaisuuden käsitettä opiskelijoiden tie-
toisuuteen.

Vertaisopintoryhmän tulee ohjaajien mielestä olla myös tavoitteellinen. Vastaajat 
nostivatkin monia oppimiseen liittyviä havaintojaan esille. Menetelmien tulee olla 
vaihtelevia, opiskelijoiden erilaisuus oppijoina ja heidän luonteidensa erilaisuus on 
otettava huomioon. Tämä korostaa ohjaajan asemaa ryhmässä, mikä on hieman risti-
riitaista, kun puhutaan vertaisoppimisesta. Olisi mietittävä, miten ryhmässä saadaan 
kehiteltyä pedagogisesti hyvää oppimista niin, että myös ryhmäläiset pystyvät olemaan 
mukana sen rakentamisessa.

Vertaisopintoryhmän ohjaaja oppii toiminnassa monia taitoja. Ohjaamisen suh-
teen vastaajat olivat oppineet erityisesti pedagogisia ja myös ihmisten ohjaamiseen 
liittyviä taitoja. Uudet ohjaajat oppivat toiminnassaan erityisesti ihmissuhdetaitoja. 
Kun varmuus niissä saavutetaan, pedagogiset taidot nousevat entistä tärkeämmiksi. 
Pisimpään mukana olleet ohjaajat uskovat myös omien elämänhallintataitojensa kehit-
tyneen. Vähiten tärkeiksi nähdään rutiinien opettelu. 



70   Vertaisoppiminen 71   Vertaisoppiminen

Alla oleva vastaus kuvaa jälleen kerran oppimisen ja sosiaalisuuden yhteyttä:
”Kuorolaulua	ei	voi	opiskella	yksin.	Yksin	laulamiseen	verrattuna	suurin	ero	on	siinä,	että	

kuorossa	 toimitaan	 yhteistyössä	 muiden	 kanssa.	 Kuoro	 on	 myös	 oiva	 paikka	 kehittää	 mu-
siikillista	 korvaa,	 sillä	 yhdessä	 laulaminen	 opettaa	 kuuntelemaan	 eri	 stemmojen	 ja	 äänien	
keskinäistä	harmoniaa.	Laulaminen	kuorossa	on	hauskaa	ja	toisilta	laulajilta	voi	oppi	paljon	
sellaista,	mikä	kehittää	itseä.	Kuoro	on	tärkeä	sosiaalinen	yhteisö	jäsenilleen.”

Miten ohjaajat kokevat opintokeskukselta saamansa tuen?
Tähän kysymykseen saatiin suhteellisen selkeä vastaus: ohjaajat ovat ensisijaisesti si-
toutuneita ryhmäänsä ja järjestöönsä, kun taas heidän suhteensa opintokeskukseen on 
lähinnä hallinnollis-taloudellinen. Tämä ei ole kovin yllättävä tulos.

Suurin vastaajaryhmä kokin nykyisen tuen ja ohjauksen olevan riittävää, eivätkä koe 
tarvitsevansa opintokeskukselta enempää. Vertaisopintoryhmien nauttima valtionapu 
on ollut kuitenkin varsin niukkaa, joten yli 20 vastaajaa mainitsi lisärahan olevan tar-
peen. Opintokeskus voisi kuitenkin joidenkin vastaajien mielestä pitää yllä esimerkiksi 
verkkopohjaista ympäristöä, jossa eri puolilla Suomea toimivat ohjaajat voisivat jakaa 
vinkkejä ja tukea toisiaan.

Hallintoon useampi vastaaja kaipasi keveyttä. Tähän on opintokeskuksessa jo vas-
tattukin kehittämällä sähköistä asiointia ja teemakerhojen konseptia. Erityisesti jous-
tavoittaminen helpottaisi vertaisohjaajien työtä, koska he ovat useimmiten vapaaeh-
toisia.

Arvioinnista nousseita suosituksia ja pedagogisia vinkkejä
Tässä luvussa on esitetty hyvin tiiviisti muutamia arviointiraportin keskeisiä tuloksia. 
Näiden ja muiden tulosten perusteella pystyttiin tekemään toiminnallisia suosituksia 
sekä opintokeskukselle että järjestöille:

• Nuorempien ohjaajien saaminen mukaan. Tämä on tärkeää kerhotoiminnan 
jatkuvuuden ja uudistumisen kannalta. Järjestöt tarvitsevat muutenkin 
nuoria toimintaan. Voisiko opintoryhmätoiminta olla vetovoimaista heidän 
keskuudessaan? Voisiko se olla myös nuorempien jäsenten kaipaama 
epämuodollisempi tapa olla yhdistystoiminnassa?

• Kerhon toimintamuotojen kehittäminen. Koska pitkäkestoinen sitoutuminen 
on vähemmän yleistä kuin ennen, tarvitaan toimintaa, joka mahdollistaa myös 
löyhemmän osallistuminen, vaikka tämä ei välttämättä ole ryhmädynamiikan 
kannalta edullista. Verkkotoiminnan kehittäminen voisi toimia hyvänä 
esimerkkinä, samoin tietyn lyhyemmän ajanjakson aikana kokoontuvat ryhmät.

• Pedagoginen tuki. Tämä jää erityisesti jäsenjärjestöjen tehtäväksi, koska 
opintokeskus ei yksin pysty kouluttamaan kaikkia ohjaajia. Alkuvaiheessa 
ryhmän vetäjä kaipaa erityisesti ryhmänvetäjän taitoja, pedagogisen osaamisen 
kehittäminen on hyvä aihe esimerkiksi jatkokoulutuksissa,

• Ohjaajien välisen vertaisuuden ja jakamisen kehittäminen. Kuten yllä esitettiin, 
tämä voisi tapahtua esim. verkossa yhden järjestön ohjaajien kesken, tai yhteisten 
tapaamisten avulla.

Ohjaajat ovat vertaisopintoryhmien toimintaa kehitettäessä tärkeässä asemassa, 
koska heidän kauttaan on mahdollista tavoittaa suuri määrä kansalaisia, jotka ryhmiin 
osallistuvat. Voidaan puhua lumipalloefektistä. Esimerkiksi silloin, kun OK-opintokes-
kuksessa on arvioitu koulutushankkeiden tuloksia (useassa hankkeessa koulutetaan 
järjestöille vapaaehtoisia ryhmänvetäjiä), koulutettavat ovat keskimäärin arvioineet, 
että heidän saamastaan koulutuksesta hyötyy keskimäärin 10–15 henkeä, useimmin 
ryhmien osallistujia. Ohjaajiin kannattaa siis panostaa!

Pohdittavaksi
• Mikä on omassa ryhmässämme tärkeintä: opiskelu vai ihmisten kanssa 

toimiminen? Miten ryhmän ohjaaja voisi kehittää taitojaan?
• Miten ryhmä voisi vaihtaa ohjaajaa tarpeeksi usein, että sen jatkuvuus olisi 

kuitenkin turvattu?
• Miten saisimme mukaan nuoria?

Lähteet
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 Tukholma: Folkbilndningsrådet.
Fields, M. (2009) Oppiminen	ja	vertaisten	tapaaminen	on	iloinen	tapahtuma.	
	 OK-opintokeskuksen	piirissä	vuonna	2008	toimineiden	opintokerhojen	ohjaajien	arvioita
	 omansa	ja	kerhonsa	toiminnasta. Helsinki: OK-opintokeskus.

OK-opintokeskus (2010) Vuosikertomus	2009. Helsinki: OK-opintokeskus.

Järjestöesimerkki: 
Miten asioimme OK-opintokeskuksen kanssa?
Ryhmämme lähettää opintoryhmän suunnitelman kausittain Okryverkon kautta. Li-
sätietoja olemme saaneet koulutustilaisuuksissa Kouvolassa. Kun kysyttävää on ilmen-
nyt, olemme ottaneet yhteyttä puhelimitse. Meille on vastattu asiallisesti ja ystävälli-
sesti.

Tukihakemus on lähetetty postitse netistä saadulle lomakkeelle kirjoitettuna ja ra-
hatkin ovat tulleet aikanaan.

Mukavaa, että olette olemassa.

Ensiapuryhmä
Kuusankosken	osasto,	Suomen	Punainen	Risti
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9. Lopuksi

Vertaisoppiminen ei ole ilmiönä uusi, vaan sitä on tapahtunut aina tilanteissa, joissa 
yhtä useampi ihminen on jakanut keskenään mielipiteitään, tietojaan ja osaamistaan. 
Pohjoismaiseen opiskelukulttuuriin se on kuulunut yhteisen oppimisen ja tiedonra-
kentelun tunnustettuna muotona jo 1800-luvulta lähtien. Opintoryhmä on varsin 
muodollinen tapa organisoida ja mahdollistaa vertaisten välistä oppimista.

Tässä kirjassa olemme keskittyneet ryhmissä tapahtuvan vertaisoppimisen eri osa-
alueisiin: oppimisen organisoimiseen ja arvioimiseen sekä vuorovaikutukseen. Itse 
asetettuihin tavoitteisiin perustuvan oppimisen ja kannustavan ilmapiirin mahdollis-
tama vuorovaikutuksen yhdistelmä tekee vertaisopintoryhmistä tai opintokerhoista 
ainutkertaisia. Ne myös ruokkivat toisiaan: mitä mukavampaa ryhmän jäsenillä on 
keskenään, sitä paremmin he myös oppivat, ja päinvastoin.

Pitkän historiansa aikana opintokerho- tai ryhmätoiminnan on ollut tarpeen muo-
vautua vastaamaan kunkin aikakauden odotuksia sekä sisältönsä että muotonsa suh-
teen. Esimerkiksi toiminnan arviointiin ei aiemmin kiinnitetty läheskään yhtä paljon 
huomiota kuin ennen. Tämän lisäksi tietoverkkojen mukaantulo on avannut uusia 
mahdollisuuksia myös vertaisten väliselle oppimiselle. 

Vertaisuus käsitteenä on lyönyt itsensä läpi ainakin nuorempien ikäluokkien kes-
kuudessa, mikä muovaa myös ryhmiin liitettävää oppimiskäsitystä: ryhmän organisoi-
misen on muututtava vähemmän koulumaiseksi ja ohjaajan maltettava vetäytyä tar-
vittaessa syrjään ja antaa tilaa muille ryhmäläisille jakaa asiantuntemustaan. Samassa 
asemassa olevien vertaisten oma ja heidän vertaistuki- ja muissa oppimisryhmissä 
yhdessä kehittelemänsä kokemustieto on noussut haastamaan auktoriteetteihin no-
jaavan asiantuntijatiedon.

Vertaisopintoryhmät ovat säilyttäneet asemansa yhteisöllisyyden luojina sekä yh-
distyselämässä että niiden ulkopuolella. Järjestömaailma ja vapaaehtoistoiminta ovat 
monimutkaistuneet ja pirstaloituneet siinä määrin, että opintoryhmä voi tarjota tur-
vallisen ympäristön ymmärryksen ja identiteetin rakentamiselle.

Uudistuva yhdistys osaa käyttää yhteistä oppimista myös oman toimintansa ke-
hittämiseen. Se vaatii uusia sisältöjä ja menetelmiä, jotta uusia jäseniä voidaan saada 
mukaan. Opintoryhmän epämuodollisuus on alkanut kiinnostaa uudenlaisia yhdistys-
toimijoita, joiden näkökulma toimintaan perustuu aiempaa enemmän toimintaan ja 
vähemmän asemaan yhdistyksessä. Tämä on yhdistysten otettava huomioon, jos ne 
haluavat astua polulle, joka vie heidät kohti menestyksekästä tulevaisuutta.

Lopuksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto kertoo kehittämistyöstä, jonka avulla 
on yhdistysten puheenjohtajien välille saatu organisoitua yhdistysrajat ylittävää ver-
taisoppimista ja jossa tämän päivän yhdistystoimijan ajankäytön haasteet ja uuden 
teknologian mahdollisuudet on otettu huomioon.

Järjestöesimerkki: MLL:n puheenjohtajien vertaisverkko: 
voimaa ja iloa johtajuuteen
Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. 
Paikallisyhdistyksen puheenjohtajalla on merkittävä tehtävä yhdistyksen moottorina: 
vapaaehtoistoimijoiden ja käytännön toiminnan johtaminen. Puheenjohtaja on oman 
yhdistyksensä keulakuva.

Puheenjohtajat saavat tehtävässään parasta tukea toisilta puheenjohtajilta. Koke-
neet voivat auttaa vasta-alkajia niin käytännön kysymyksissä kuin vapaaehtoisten joh-
tamisessakin, ja toisaalta uudet puheenjohtajat voivat tuoda raikkaita ajatuksia ja uusia 
ideoita myös konkareiden hyödyksi.

Osana OK-opintokeskuksen vertaisopintoryhmätoiminnan kehittämishanketta on 
MLL:ssa rakennettu puheenjohtajien vertaisverkko: vertaistapaamisten sarja, jossa on 
mukana vertaisuuden lisäksi koulutuksellista sisältöä. Viidestä sisältökokonaisuudesta 
koostuva sarja peilaa yhdistystoiminnan vuosikalenteria. Lisäksi tavoitteena on pohtia 
MLL:n arvoja sekä johtamiseen liittyviä kysymyksiä.

Puheenjohtajien vertaisverkkoa on pilotoitu vuoden 2011 aikana. Pilottiryhmien 
tapaamiset on sovittu hyödyntäen Doodle-kalenteripalvelua. Varsinaiset tapaamiset 
ovat olleet kasvokkain, koska pilottiryhmät toivoivat niin. Toisaalta tämä on johtanut 
siihen, että aikatauluja on jouduttu muuttelemaan useaan otteeseen. 

Jatkossa tarkoitus on, että puheenjohtajien viiden kerran vertaisverkko toteute-
taan hyödyntäen kolmella kerralla sosiaalisen median sovelluksia, kuten Wikispaces-
palvelua. Ryhmän jäsenet pääsevät tutustumaan valmiiseen aineistoon ja osallistu-
maan keskusteluun tietyn aikaikkunan sisällä. Lisäksi ryhmän jäsenten on tarkoitus 
pohtia pareittain kunkin kerran aiheen puitteissa yhdistystoiminnan tiettyjä teemoja, 
joko erillisessä face-to-face-tapaamisessa tai hyödyntäen Google Hangoutia tai Skypea, 
minkä jälkeen pohdinnan anti jaetaan muille ryhmän jäsenille yhdessä valittua mene-
telmää käyttäen. Vertaisverkon ensimmäinen ja viimeinen kerta toteutetaan face-to-
face-tapaamisina.

Puheenjohtajien vertaisverkko on osoittautunut tarpeelliseksi: palautekeskusteluis-
sa on vahvasti tullut esille, että puheenjohtajat ovat saaneet tapaamisissa paitsi tietoa 
ja ideoita, myös rohkeutta ja vahvuutta omaan johtajuuteen.

Annemari	Sinikorpi
Vapaaehtoistoiminnan	ohjaaja

MLL	Keski-Suomen	piiri
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Oletko	kiinnostunut	vertaisoppimisesta?	Tietoa,	taitoja	
ja		hyvää	fi	ilistä	–	vertaisoppimisen	taustaa	ja	kokemuksia	
järjestötoiminnassa	-kirja	tarjoaa	näkökulmia	erityisesti	
ryhmätoiminnassa	tapahtuvaan	vertaisoppimiseen.	
Se	sisältää	teoreettista	tietoa	oppimisesta	ja	ryhmän	
ohjaamisesta	sekä	ryhmien	toiminnan	organisoimisesta	
ja	arvioinnista.	Lisäksi	kirjassa	OK-opintokeskuksen	
jäsenjärjestöjen	piirissä	toimivat	vertaisopintoryhmät	
kertovat	omista	kokemuksistaan.	

Kirja	on	tarkoitettu	vertaisopintoryhmien	vetäjille,	
yhdistystoimijoille	ja	kaikille,	jotka	haluavat	syventää	
tietojaan	vertaisoppimisesta.

www.ok-opintokeskus.fi 

ISBN 978-951-9195-85-8


