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Johdanto 
 

Tämä toimintamalli -asiakirja on laadittu osana Opetushallituksen rahoittamaa Perhekeskeinen 

oppilashuolto -hanketta. Malli perustuu pitkälti Sparraamalla hyvinvointia oppilashuoltoon – 

koulutuksen opiskelijoiden kokemuksiin ja hyviin käytäntöihin. Koulutukseen osallistuivat Minna 

Järvinen, Antti Kairavuo, Maria Kitola, Saila Lahtinen, Marko Loukamaa ja Anna Pohjola. Koulutusosioon 

yksi osallistui lisäksi Tiia Seppälä. Opiskelijat edustivat sekä opetus- että oppilashuoltohenkilöstöä. 

Asiakirja perustuu vahvasti kokemukselliseen tietoon, jota täydennetään yleisellä asiantuntijatiedolla 

sparrauksesta. Opiskelijat tuottavat koulutuksen aikana omia henkilökohtaisia työssä jaksamista 

edistäviä suunnitelmiaan, joissa hyödynnetään koulutuksessa hankittua sparraustaitoa. Henkilökohtaisia 

suunnitelmia ei suoraan liitetä osaksi toimintamallia, mutta niistä kertyvä sellainen kokemus, joka on 

yleistettävissä, kirjataan ylös osaksi tätä toimintamalliehdotusta.  

Asiakirja käsitellään hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeen ohjausryhmä päättää, miten se aikoo edistää 

sparrauksen käyttöä hankekuntien koulutyössä. 

Mitä sparraus on  
 

Sparraus terminä tarkoittaa muun muassa tuen antamista, opastamista ja kannustamista.  

 

Sparraus on coachingin ja valmennuksen sisarkäsite, jolla tässä tarkoitetaan  

a) ammatillisen vertaistuen keinoin annettua ohjattua keskustelutukea kollegalle 

b) ratkaisukeskeistä tuloksellista argumentointia moniammatillisessa yhteistyössä  

c) näkökulmien avaamista, osallisuuden ja yhteistyön lisäämistä kodin ja koulun yhteistyössä tai  

d) metodien yhdistämistä pedagogiseen kanssakäymiseen koulutyössä oppilaan kanssa.  

 

Sparraus on kokonaisvaltainen toimintatapa, vaikka siinä voidaan erottaa menetelmiä, joiden käyttöä voi 

harjoittaa erikseen tai yhdistellen.  

Taitavan sparraajan profiili kouluympäristössä 
 

 

Sparraamalla hyvinvointia oppilashuoltoon -koulutuskokonaisuudessa on koeteltu henkilökohtaisen 

harjoittelun kautta sitä, millainen sparraus sopii kouluyhteisöön ja millainen on taitavan sparraajan 

profiili kouluympäristössä.  Sparraukseen liittyy joitakin yleisiä taitoja, joista seuraavat on 

omakohtaisesti todettu keskeisiksi myös kouluympäristössä tapahtuvassa sparrauksessa. 

 



 

 

 

 

Näkökulmien avaaminen  

Taitava sparraaja pystyy avartamaan eri tilanteissa toisen henkilön tai ryhmän näkökulmaa ja auttamaan 

ajatusten jäsentelyssä. Avartaminen tapahtuu positiivisella, kannustavalla tavalla toista osapuolta 

haastaen. Sparraaja on helposti lähestyttävissä ja puolueeton, sillä sparraaja keskittyy ratkaisun 

löytymiseen.  Sparraaja ei kuitenkaan ole mentori- tai konsulttiroolissa, vaan sparrattava henkilö tai 

ryhmä itse löytää ja valitsee omat ratkaisunsa. Tällöin ne ovat toimivia ja kyseiselle henkilölle tai 

ryhmälle sopivia ja niihin on helpompi sitoutua. 
 

Luottamuksellinen läsnäolo 

Kokeneen sparraajan käytös on luontevaa ja sujuvaa. Toinen osapuoli ei välttämättä huomaa sparraajan 

käytöksessä mitään erityistä eikä tilanne tunnu ponnistellulta. Keskeistä sparraajan ammattitaidossa on 

kyky välittää toiselle kuulluksi tulemisen kokemus ja rauhoittaa tilanne niin, että syntyy 

luottamuksellinen ilmapiiri.  

 

Sparraus voi olla hyvinkin nopeaa, kesken oppituntia tai välitunnilla tapahtuvaa. Parhaimmillaan 

luottamuksellinen läsnäolo ja ratkaisukeskeisyys saavat aikaan sen, että tavoite, mahdollisuudet ja 

rajoitukset tulevat keskustelussa nopeasti selville ja sparrauksen jälkeen molemmat ovat tyytyväisiä 

keskustelun lopputulokseen.  

 

Empaattinen etäisyys 

Sparraaja on empaattinen, mutta taitava sparraaja ei ota toisen murheita omaksi taakakseen. Taitavalla 

sparraajalla on siinä määrin ammatillista opittua empaattista etäisyyttä, että hänellä on voimia 

kuunnella ja tukea myös väsynyttä sparrattavaa ja myös vaikeassa tilanteessa. Sparrauskoulutus ei tuota 

niin vahvaa oppilashuollollista, psykologista tai jaksamisen tukemiseen liittyvää ammatillista 

ymmärtämistä, että sillä voisi korvata koulun moniammatillisia palveluita. Se toimii kuitenkin eri 

rooleissa tukityökaluna ja toimintatapana. Sparraustaitojen hyvä omaksuminen helpottaa 

moniammatillista yhteistyötä mm. opetustyön ja oppilashuollon välisen keskinäisen ammatillisen 

ymmärryksen lisääntyessä. 

Aktiivisen kuuntelun taito 

Sparraus perustuu aivojen tapaan ajatella, käsitellä, ryhmitellä ja tulkita asioita. Taitava sparraaja ei 

kuuntele pelkästään puhuttua puhetta vaan huomioi sen perusteella seikkoja, joiden avulla kuuntelee 

toisen tapaa ajatella ja muodostaa käsityksiä asioista.  Sparraaja käyttää tätä taitoa tavoitteenaan auttaa 

toista osapuolta ymmärtämään omaa ajatteluaan ja  löytämään uusia näkökulmia.  Taitava sparraaja on 

kiinnostunut ammatillisesti toisen asiasta, mutta ei henkilökohtaisesti. Taitava sparraaja saa toisen 

tuntemaan itsensä kuulluksi. 

 

Kysymystekniikka 

Taitava sparraaja kysyy tietynlaisia kysymystekniikoita hyödyntäen tehokkaita kysymyksiä, jotka 

edesauttavat tilannetta. Sparraaja ei johdattele, vaan osaa kysyä siten, että hän hakee vastaukset 

kysyjästä itsestään. Vastaukset kysymyksiin ovat tällöin toisen osapuolen oivalluksia, eivät sparraajan 

syöttämiä vaihtoehtoja.  

 



 

 

 

Sparrauksen hyödyt kouluympäristössä 
 

Seuraavassa on listattuna Sparraamalla hyvinvointia oppilashuoltoon – koulutuksen opiskelijoiden 

näkemyksiä sparrauksen hyödyistä: 

- Sparraus on turvallista eri näkökulmien käsittelyyn 

- Sparrauksella saa mielenrauhaa toiselle osapuolelle 

- Sparraus rakentaa yhteishenkeä ja luottamusta 

- Sparraus ylläpitää fokusta keskustelussa 

- Sparrauksen avulla oppii tuntemaan myös itsensä paremmin 

- Oma kuuntelutaito ja puolueettomuustaito kehittyvät 

- Sparrauksen avulla voidaan puhua myös tunteista työssä / koulunkäynnissä 

- Sparrauksella voi tukea työssä jaksamista 

- Sparraus vähentää väärinkäsityksiä työyhteisössä 

 

Sparrauksen hyödyt perustuvat ajattelun avartumiseen, kuulluksi tulemisen tuntemukseen ja selkeään 

kommunikointiin. Sparrauksen käyttö muuttaa myös sparraajaa – kuten opiskelijat viittasivat, 

itsetuntemus lisääntyy ajattelun logiikoiden ymmärtämisen ja näkökulmien avartamiseen keskittymisen 

myötä. 

 

Sparrauksen rajoitteet kouluympäristössä 
 

Sparraus ei sovellu sellaisiin tilanteisiin, joissa tarvitaan tarkkaa ohjeistusta. Sen sijaan ohjeistuksen 

noudattamista voidaan jo tukea sparrauksella. 

Oppilastyössä sparrauksen käytön tulee noudattaa oppilaan ajattelun kehittymisen vaiheita. Esimerkiksi 

Jean Piaget’n mukaan alle 12 –vuotias ei vielä täysin hahmota abstrakteja asioita, vaan ajattelu on 

jossain määrin aikuisen ajattelua enemmän sidoksissa havaintoihin ja mahdollisuuksien pohtiminen on 

vielä jossain määrin kehittymätöntä. Yleisen ikäkausiajattelun lisäksi on luonnollisesti yksilöllisiä eroja 

ajattelun kehityksessä ja sosiaalisessa kehityksessä, mikä puolestaan voi vaikuttaa tapauksissa, joissa 

sparrauksen kohteena ovat esimerkiksi kiusaamistilanteet tai muut yhteistyön ongelmat. 

Sparraamalla hyvinvointia oppilashuoltoon –koulutuksen osallistujat kokivat, että opetus- ja 

oppilastyössä sparraus on hyvä aloittaa ns. helpoista ja itselle luontevista tilanteista. Osallistujat kokivat 

henkilökohtaisen vastuunsa tilanteen läpiviemisessä suureksi. Sparraustaidon opettelu vaatiikin aikaa ja 

tuekseen harjoittelua, jotta sen käyttö tulee luontevaksi eri tilanteissa. Sparraaminen on parhaimmillaan 

palkitsevaa ja työtä helpottavaa, mutta se on myös raskasta, koska se vaatii sparraajalta erittäin 

aktiivista keskittymistä tilanteeseen. Myös empaattinen etäisyys kehittyy asteittain, kyky käsitellä asiaa 

ottamatta asiaa omaksi taakakseen.   

Sparraus luo myös uutta kulttuuria luokkahuoneeseen, työyhteisön työpäivään, kodin ja koulun 

yhteistyöhön tai oppilashuoltotyöhön. Koulutuksessa koettiinkin, että alkuvaiheessa sparraaja saattaa 

vaikuttaa uteliaalta kysymyksineen. Esiin tuli myös tilanteita, joissa oppilaat hämmentyivät työtavan 

muutoksesta.  Toisaalta koulutuksessa verrattiin oppilastyössä sparrauksen käytössä eteen tulevia  



 

 

 

haasteita sovittelutyössä esiin tuleviin haasteisiin. Oman näkökulman avartaminen ja vastuun ottaminen 

omasta tekemisestään on molemmissa ensin vaikeaa.  

Sparrauksen käyttö kodin ja koulun yhteistyössä nähtiin haasteelliseksi, koska esimerkiksi lyhyissä 

huoltajatapaamisissa huoltajan ennakko-odotus opettajan asiantuntijaroolista lapsen asioissa on vahva 

ja huoltaja tulee tilanteisiin odotuksena saada informaatiota lapsen koulunkäynnistä. Sen sijaan 

pidempikestoisissa tilanteissa työtavan käyttö nähtiin mahdolliseksi. 

Ajanpuute leimaa opetustyössä ja oppilashuollossa työpäivää ja työn arkea. Sparraustaidon 

ylläpitäminen vaatii aktiivisuutta, koska kiireisessä arjessa on vaivaton vaihtoehto palata käyttämään 

aiempia työtapoja tilanteissa. Toisaalta sparrauksen ratkaisukeskeisyyden nähtiin myös parantavan 

työtehoa, koska tilanteisiin saadaan nopeampia ja pysyvämpiä ratkaisuja. Sparrauskoulutukseen 

osallistujien mukaan on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää löytää omaan työhön soveltuva käyttötapa 

sparraukselle, jotta sparrauksesta ei tule päälle liimattua uutta työtapaa, joka tulee arkeen muun lisäksi. 

Opiskelijat kokivat, että on löydettävä ne kohteet, joissa työ voi hoitua paremmin, tehokkaammin tai 

turvallisemmin sparrauksen avulla. 

Sparrauksen käyttökohteita 
 

Sparraus sopii erityisesti tilanteisiin, joissa on tarpeen tukea toista, osallistaa toista päätöksentekoon, 

avata uusia näkökulmia, käsitellä ristiriitoja tai etsiä sopivinta ratkaisua. 

Esimerkkejä käyttömahdollisuuksista  

1. Oppilaiden kanssa 

- turvallinen väline haastaa oppilaan ajattelua ja rohkaista ihmisenä kasvamisen taitojen 

kehittymistä 

- oppilaan itsearviointitaitojen kehittäminen 

- kasvatuskeskustelut 

- riitatilanteet ja hämmentävien tilanteiden selvittäminen 

- oppilaan tai ryhmän motivointi ja innostaminen 

- sosiaaliset tilanteet oppilaiden välillä ja kaveripulmat, yksinäisyys 

- häiriköintiin puuttuminen 

- tunteiden käsittelyyn, esim. turhautuneisuus, ahdistus, alakuloisuus 

- opiskelun tavoitteet ja tulevaisuuden suunnitelmat 

- onnistumisen tukeminen 

- tehtävissä auttaminen 

- koulunkäyntiin sitouttaminen 

- oppilaalle koulun aikuisena toimiminen, luottamuksellinen läsnäolo ja kuulluksi 

tuleminen 

2. Huoltajien kanssa 

- koulun tavoitteiden ja perheen tarpeiden yhteensovittaminen 

- näkökulmien avaaminen 

- huoltajan osallistuminen lapsen tilanteesta keskusteluun 

- aktiivinen huoltajan kuuntelu ja luottamuksellinen läsnäolo; kuulluksi tulemisen 

edistäminen 



 

 

 

3. Kollegoiden kanssa 

- pedagogisten taitojen kehittyminen omien vahvuuksien ymmärtämisen kautta ja siten, 

että sparraustekniikoita hyödyntämällä voi luoda hyvät puitteet myös oppimiselle 

- luottamuksen kasvattaminen työyhteisössä,  

- luottamuksellisen läsnäolon kautta vuorovaikutuksen lisääminen itsessään ja työkaverin 

asemaan asettuminen, yhteenkuuluvuuden tunne 

- ammatillisen itsetunnon edistäminen, luottamus omiin kykyihin 

- ”kuulumisten” kyselyt osana arkea, jaksamisen tukeminen 

- näkökulmien avaaminen yhdessä 

4. Moniammatillisessa yhteistyössä 

- oikeiden palveluiden pariin ohjaaminen 

- oppilashuoltotyön haastattelu- ja ohjeistustilanteissa 

 

Lisäksi koulutuksessa nousi esiin, että vaikka sparraus ei korvaa kehityskeskustelua eikä työnohjausta, 

sen koettiin sopivan niiden rinnalle täydentävänä keinona myös työyhteisön ja oman työn kehittämisen 

näkökulmista. 

Sparraus työhyvinvoinnin edistäjänä 
 

Sparraustaidon omaksumisen ja harjoittelun ohessa Sparrauksella hyvinvointia oppilashuoltoon -

koulutuksessa testattiin sparrausta myös laatimalla jokaiselle oma työhyvinvointia ja jaksamista 

ylläpitävä arjen työsuunnitelma.  

Sparraus auttaa aikaansaamaan sopivan etäisyyden ja uuden näkökulman asioihin. Työasioihin voi 

sparrauksen avulla suhtautua vähemmän henkilökohtaisesti ja työ kulkeutuu vähemmän ajatuksissa 

töistä kotiin, jolloin työn kuormittavuus vähenee. Sparrauksen avulla voi myös oppia konkreettisen 

uudenlaisen työn tekemisen tavan, mikä osallistaa toista osapuolta enemmän. Oma neuvojan rooli 

vähenee ja vastuunottokyky laajenee työyhteisössä tai myös lasten kesken, mikäli sparrausta käytetään 

oppilastilanteissa. 

Sparrauskulttuurin laajentuessa työyhteisöön myös työyhteisön hyvinvointi paranee, koska 

yhteisöllisyys, luottamus ja fokusoituminen asioihin lisääntyvät. Sparraus auttaa keskittymään omaan 

työrooliin ja auttaa löytämään mahdollisuuksia siihen, miten hyödyntää omia vahvuuksiaan työssä. 

Sparrauksen käyttöönoton edellytykset 
 

Sparrauksen käyttöönotto edellyttää koulutusta sparrauksen avaintaidoista ja riittävää aikaa 

harjoittelulle, jotta ymmärrys sparrauksen käytöstä eri tilanteissa kehittyy ja oma taito sparraajana 

kasvaa. Sparraus ei ole ainoastaan kokoelma työmenetelmiä, vaan holistinen toimintatapa. 

Avoin keskustelu työyhteisössä sparrauksen käyttöönotosta vähentää menetelmästä aiheutuvia 

väärinkäsityksiä aikuisten kesken.   

 



 

 

Oppilaan kanssa työskennellessä on hyvä kertoa menetelmästä oppilaan ikätason mukaisesti. On 

tärkeää, että myös huoltajille tiedotetaan menetelmän käyttöönotosta oppilastyön osana. Menetelmän 

demonstroiminen saattaa auttaa hälventämään sitä kohtaan mahdollisesti tunnettavia pelkoja. 

Työyhteisössä voi olla hyvä sopia pelisäännöt sparraukselle – riippuen sparrauksen käyttökohteista ja 

tavoista esiin voi tulla myös työajan käyttöön ja virkaehtosopimukseen liittyviä kysymyksiä, jotka on 

hyvä selvittää ennalta. 

Sparraus sisältää samoja elementtejä kuin opetustyö ja oppilashuoltotyö ja on arvomaailmaltaan hyvin 

samanlainen kuin opetussuunnitelman arvopohja ja käsitys oppilaan kasvamisen ydintaidoista. Sparraus 

onkin näistä syistä välineenä sellainen, että opetus- ja oppilastyön ammattilaisilla on 

peruskoulutuksensa vuoksi hyvä pohja taidon ja menetelmäkokonaisuuden omaksumiselle. Sparraus 

sopii hyvin opetus- ja oppilashuoltotyöhön ja myös sen arvo työhyvinvoinnin edistäjänä työyhteisössä 

voitiin vahvasti nähdä. 


