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Rytmiä  
ryhmänohjaukseen 

Virikkeeksi Ryhmänohjaajien veRtaisoppimispRosessin suunnitteluun ja toteutukseen

”On ollut ilo ja 
mukava huomata, 

ettei ole yksin tässä 
työssä”
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Rytmiä  
ryhmänohjaukseen 

Johdanto 

Ryhmä on voimakas elementti, jonka myllerrykset 
ja ilmiöt vievät välillä mukanaan niin opiskelijan 
kuin ryhmänohjaajankin. Ryhmänohjaaja tarvit-
see monipuolista tukea ohjaustyölleen. Ryhmän-

ohjaajan roolin pohdinta säännöllisissä tapaamisissa ver-
taisten kesken toimii työn tukena. Vertaistapaamiset luovat 
mahdollisuuden peilata omaa työtään kollegoiden kanssa 
ja antavat tilaa hengähtää arjen kiireessä.

”Vapaa keskustelu sekä aluksi kerrotut omat kuulumiset, 
vertaistuki eli muilla samanlaisia ongelmia, joiden kanssa 
painitaan” 

Tässä oppaassa kuvataan vertaisoppimisprosessia, jolla on 
tuettu ryhmänohjaajan vaativaa työtä. Opas palvelee hen-
kilöitä, jotka aikovat oppilaitoksessaan toimia ryhmänoh-
jaajien vertaisoppimisprosessin vetäjinä. Oppaassa avataan 
prosessia ilmiönä sekä peilataan teoreettiseen taustaan. 
Palautelainausten kautta havainnollistetaan osallistujien 
kokemuksia prosessista.  

Prosessi on onnistuessaan osallistujalähtöinen. Ryhmä 
tuottaa yksilölliset omat vivahteensa aiheisiin ja käsittelyta-
poihin. Jokainen vertaisoppimisprosessin vetäjä tekee työ-
tään omalla persoonallaan ja kokemustaustallaan. Tärkein-
tä on läsnä olevan ja kiireettömän tilan luominen. 

Toivomme tämän oppaan myötä innostavia yhteisiä hetkiä 
vertaisoppimisprosessien poluilla! 

Tuula Lehtonen & Mirva Julkunen 

Sisällys

johdanto .............................................................3
läpäisyn tehostamista ja  
työhyvinvoinnin tukemista ..................................4
rytmiä ryhmänohjaukseen - ryhmän- 
ohjaajien vertaisoppimisprosessi .........................5
ryhmätapaamiset ...............................................6
ryhmänohjaajien vertaisoppimisprosessi ............8
lähtökohtana dialogisuus .................................10
ammatillisen kehittymisen paikat .....................10
tarkastelun ytimessä .........................................11
teemat ja tuotokset  ..........................................12
ryhmäprosessin arviointi ..................................14
loppusanat .......................................................15

toimitus mirva julkunen & tuula lehtonen

taitto  Henna engren, rauman offsetpaino oy

julkaisija  länsirannikon koulutus oy

raHoittaja  opetushallitus

PainoPaikka  rauman offsetpaino oy, 2015



4 5

Opetushallituksen rahoittamassa Am-
matillisen koulutuksen läpäisyn tehos-
tamisohjelmassa (2011–2015) on ke-
hitetty lukuisia keinoja, joilla voidaan 

parantaa opiskelijoiden oppimista ja tavoiteajassa 
valmistumista. Ohjaus on keskeinen teema kes-
keyttämisen ehkäisyn ja läpäisyn tehostamisen 
näkökulmasta. Ryhmänohjauksen ja ryhmänoh-
jaajan merkitystä opinnoissa ei voi liiaksi korostaa. 
Ryhmänohjauksen kautta opettaja luo perustan 
opiskelijoiden sitoutumiselle kouluun, ryhmään 
ja oppimiseen. Ryhmänohjaajan työ on haastavaa 
ja moniulotteista ja kaikki tuki työlle on tärkeää. 

Läpäisyn tehostamista ja  
työhyvinvoinnin tukemista

Onnistuneen ryhmänohjaustyön tueksi tarvitaan 
oppilaitoksen toimivia käytäntöjä, kollegoita, esi-
miestä, kotien kanssa tehtävää yhteistyötä, aikaa 
sekä tietenkin sujuvaa yhteistyötä opiskelijoiden 
kanssa.

Ryhmänohjaajan työn tueksi suunniteltiin ja to-
teutettiin ryhmänohjaajien valmennusprosessi 
vertaismentoroinnin ajatusta hyödyntäen. Toi-
minta perustui ajatukseen, että kunkin alan ryh-
mänohjaaja on alallaan ja omassa työssään paras 
asiantuntija, ja jokaisen työstä ja kokemuksista voi 
toinen samaa työtä tekevä oppia uutta. 

miten tukea ryhmänohjaajia, että he 
voivat tukea paremmin opiskelijoita? 

toisen asteen ammatillisessa kou-
lutuksessa opiskelijat keskeyttävät 
opintonsa liian usein ja ovat sen 
vuoksi vaarassa syrjäytyä.

ryhmänohjaajan työ koe-
taan usein yksinäiseksi ja 
siksi myös kuormittavaksi.

Rytmiä ryhmänohjaukseen  
- ryhmänohjaajien vertaisoppimisprosessi

Ryhmänohjaajien vertais- 
oppimisen kautta voi 

•	 kirkastaa ryhmänohjaajan työn keskeisiä 
tehtäviä

•	 jakaa eri alojen välistä ryhmänohjauksen 
osaamista  

•	 saada tukea ryhmänohjaukseen 
kollegoilta

•	 vaihtaa vinkkejä hyvistä toimintatavoista
•	 pohtia yhdessä toimintatapoja eri 

ongelmatilanteisiin
•	 keskustella ja arvioida ja kehittää oman 

oppilaitoksen toimintatapoja
•	 jakaa hiljaista tietoa 

jille järjestettiin kaksi koulutuspäivää, jotka olivat 
avoimia kaikille opettajille. Toinen prosessi toteu-
tettiin tiiviinä kuuden vertaistapaamisen kokonai-
suutena. Tähän ryhmänohjaajat osallistuivat osana 
omaa työtään.

Rauhallinen tahti, kaikilla puheenvuorot, 
ryhmästä lähtevät aiheet””” Keskustelut olleet hedelmällisiä ja 

tapaamisia on odottanut.”

Rinnakkaistapahtuma eli paralleeli-ilmiö

Taustateesit valmennukselle

Ryhmänohjaajien vertaisoppimisproses-
si perustui läpäisyhankkeessa aiemmin 
tehtyyn kartoitukseen, jossa kysyttiin 
ryhmänohjaajien ajatuksia ja suhtautu-

mista ryhmänohjaajan rooliin, selvitettiin koulu-
tustarpeita ja työnkuvaa, sekä työn mielekkyyden 
kokemusta, työn kuormittavuutta ja siihen vaikut-
tavia tekijöitä. Tulosten perusteella päätettiin läh-
teä vahvistamaan ryhmänohjausta vertaisoppimis-
prosessin avulla. 

WinNovassa kokeiltiin kahta ryhmänohjaajien 
vertaisoppimisprosessia. Ryhmiin hakeutuminen 
tapahtui esimiehen suosituksesta, mutta kuitenkin 
vapaaehtoisesti. Ryhmäkooksi muotoutui 9 henki-
löä. Ryhmät koostuivat eri alojen ryhmänohjaajis-
ta. Ryhmissä oli sekä miehiä että naisia. Mukana 
oli aloittavien, jatkavien ja päättävien luokkien 
ryhmäohjaajia. Molemmissa ryhmissä oli proses-
sin ohjaajana sosiaali- ja terveysalan lehtori, työ-
hyvinvointikouluttaja. 

Ensimmäisessä prosessissa toimintaa tuettiin 
läpäisyhankkeen kautta tulevalla lisäresurssilla. 
Vertaistapaamisia oli kymmenen. Lisäksi osallistu-

jonka merkitys toiminnan kannalta on erittäin kes-
keinen. Kyse on ryhmä- ja vuorovaikutustasosta. 
Ryhmädynamiikan tiedostaminen ja sen monimuo-
toisten ilmiöiden ymmärtäminen on oppimisen ja 
oppilaitoksen toiminnan kannalta keskeinen. 

Ryhmänohjaus on opettajan tärkeimpiä, ellei 
tärkein tehtävä. Ryhmänohjaaja on prosessin 

johtaja, joka huolehtii ryhmästä kokonaisuudes-
sa eläen tässä hetkessä, mutta tulevaa ennakoiden. 
hän huolehtii ryhmäyttämisestä, oppimis- ja opis-
keluprosessin kulusta saattaen ja ohjaten ryhmänsä 
kohti ammattiin valmistumista. Ryhmänohjaaja 
on aikuinen rinnalla kulkija ja läsnä tehden työtä 
omalla persoonallaan. 

Paralleeli-ilmiö on systeemiteoreettisen näkemyk-
sen mukaan tärkeä vuorovaikutuksen peruskäsite. 
Se kuvaa vuorovaikutuksen dynamiikan tiedosta-
matonta ja elämyksellistä siirtymää tasolta toisel-
le. Sosiaalisten rakenteiden laatu kertaa itsensä 
kaikilla tasoilla. Paralleeli-ilmiö voi ilmetä op-
pilaitoksen kaikilla tasoilla. Se tarkoittaa, että 
opettajien työyhteisön henki ja dynamiikka hei-
jastuu oppilaisiin ja päinvastoin.

oppilaitos on organisaatio virallisine hallin-
nollisine rakenteineen ja toimintajärjestelmi-

neen. oppilaitoksessa toimii yksilöitä erilaisten 
toimintasääntöjen määrittelemissä rooleissa ja 
tehtävissä. näiden kahden näkyvän tason väliin 
jää alue, joka on usein heikosti tiedostettu, mutta 

Ryhmänohjaajien veRtaisoppimispRosessi perustui ajatukselle, 
että halutaan oppia toinen toisilta. 
Prosessi itsessään toimi mallina prosessinomaiselle ryhmänohjaustyölle. 
Prosessin kautta ryhmänohjaaja sai omakohtaisen kokemuksen siitä, 
minkälaisella vuorovaikutuksella ja prosessinomaisella ohjauksella voi-
daan vahvistaa ryhmään kuulumisen tunnetta ja lisätä motivaatiota. 
ryhmässä käytetyt menetelmät olivat sovellettavissa ryhmänohjaajan 
omaan työhön, esimerkiksi pitäessään ryhmänohjaajan tunteja. 

Plus

Siis

”hyvä osallistuva ryhmä”



6 7

aikataulu ja sisältö
Aikataulu ja sisältö oli määritelty etukäteen. Ryh-
mä kokoontui kerran kuukaudessa lukuvuoden 
ajan. Kokoontumiset kestivät kaksi tuntia. Aluksi 
käytiin läpi informatiiviset asiat. 

Tilaisuus aloitettiin pienellä lämmittelyharjoituk-
sella symbolien tai kuvien avulla. Tämä oli samalla 
kuulumiskierros. Kukin osallistuja kertoi keskey-
tyksettä tunnelmistaan ryhmänsä kanssa tai muu-
ten työtilanteestaan. Puhe ja kuuntelu erotettiin 
osin toisistaan. 

Aloituksessa voitiin käyttää myös pysähtymistä 
helpottavia muutaman minuutin läsnäoloharjoi-
tuksia, joilla saatiin ajatukset pois keskeltä oppilai-
toksen hektistä arkea.  

Lämmittelyharjoituksessa erilaiset kuvat 
tai symbolit auttavat tiedostamaan omia 

ajatuksia, toiveita ja tuntemuksia, jotka 
tulevat mieleen ennen sanoja.  

Mitä sinulle kuuluu?

Lämmittelyn ja pysähtymisen jälkeen vuorossa oli 
päivän varsinainen teema, jota lähestyttiin pienen 
alustuksen kautta. Alustus saattoi sisältää teoriaa 

toimintatapa ryhmänohjaajien kokoon-
tumisissa muodostaa työskentelymallin, 

jota voi hyödyntää opiskelijaryhmien 
ohjauksessa.

tai perustua ryhmästä nousseisiin case-esimerk-
keihin. Teemaa käsiteltiin koko ryhmän kesken 
ja pienryhmissä. Pohdinta, ongelmanratkaisu, yh-
teisten ilmiöiden vertailu ja yhteenvedot vahvisti-
vat teeman käsittelyä.

ohjaus ja osallisuus
Tapaamisissa ohjaaja toimi prosessijohtajana. Hän 
alusti ja mahdollisti keskustelua ja kuuntelua. Hän 
toimi esiinnousseiden ilmiöiden kokoajana. Oh-
jaaja huolehti myös siitä, että ryhmä pysyi tavoit-
teen mukaisessa teemassa ja kukin osallistuja sai 
käyttää aikaa tasapuolisesti. 

ohjaus on ajan, huomion ja kunnioituk-
sen antamista ohjaustilanteessa oleville. 

ohjaajan rooli on tuoda ryhmään turvalli-
nen ja hyväksyvä ilmapiiri. ohjaajan tehtävä 
on olla läsnä ja kuunnella. ohjaaja auttaa 

Tapahtuneessa prosessissa eri-ikäisten, eri 
ammattialojen ja eri sukupuolta olevien 
ryhmänohjaajien ammatillinen dialogi muodostui 
vähitellen monipuoliseksi virtaavaksi prosessiksi.

”sitoutunut ryhmä”

Ryhmätapaamiset

”vapaa, mukava ilmapiiri”

 

tavoitteet
Tässä prosessissa tavoitteet muodostuivat oppilai-
toksen asettamista ryhmäohjaajan yleisistä tehtä-
vistä, läpäisyhankkeen tavoitteesta sekä ryhmän 
jäsenten itse määrittelemistä toiveista.

tavoitetyöskentely. vertaisoppimisproses-
sissa on tärkeä tulla tietoiseksi tavoittei-

den monitasoisuudesta. Koska tavoitteet 
ovat aina tulkinnanvaraisia, on hyvä että 
ryhmässä saavutetaan keskustellen riittävä 
yhteisymmärrys toiminnan tarkoituksesta. 
ohjaajan tulee pystyä sitoutumaan tavoittei-
siin, jotta hän voi riittävästi tukea ohjattavia. 
tavoitteiden täsmentymisen myötä toiminnan 
suunta vahvistuu ja arviointi helpottuu. 

kysymyksillään osallistujia tarkastelemaan 
tilannettaan ja löytämään uusia näköaloja 
ja ratkaisuja esiintuomaansa tilanteeseen. 
ohjaaja ei ole kenenkään puolella. osallis-
tuja ratkaisee itse, mitä ja miten hän kertoo 
asioistaan.

Tapaamiset olivat osallistujakeskeisiä ja osallista-
via. Kokemusten vaihdolle ja vapaalle keskustelul-
le jätettiin aikaa. Tunnelma oli turvallinen ja rento. 
Oleellista toiminnassa oli myönteinen vuorovaiku-
tus ja hyvä ilmapiiri.   

työelämässä osallisuudella tarkoitetaan 
mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön 

ja itseä koskeviin asioihin. osallisuus on 
työhyvinvoinnin tapaan tunne- ja kokemuspe-
räinen ilmiö.

Ryhmässä on ollut miehiä ja naisia, eri-ikäisiä ja 
eri ammattialoilta. silti ongelmat ovat samoja; 
keskeyttämiset, motivaatio-ongelmat, joista 
olemme voineet keskustella ja etsiä ratkaisuja.”

”
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Ryhmänohjaajien vertaisoppimisprosessi
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Kokoontumiset

•	 RunKo tapaamisiLLe

•	 aiKatauLut, paiKat

•	 esimiesten Kanssa  
sopiminen

•	 päätöKset  
mahdoLLisista ResuRsseita

•	 ennaKKoteemoja ja  
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tarkentuvat ryhmän  
toivomusten kautta

tapaamisen KuLKu

•	 Kuulemiset ja lämmittelykierros

•	 alustus teemasta
 Keskustelua
    yhteistä työskentelyä   
    ja pohdintaa 
 
 yhteenvetoa, peilaamista,  
     arviointia 
 
	 Kohti seuraavaa tapaamista

- eri alojen edustajia

- turvallinen ilmapiiri

- avoimuus

- aikaa pysähtyä työn  
  ilmiöiden ääreen

vapaaehtoisuus
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Kannustamista
”Peilaamista”
Hengähtämistä
Ongelmanratkaisua

pRosessin  
ennaKKosuunnitteLu 
   prosessin vetäjällä
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Ammatillinen ja persoonallinen kehit-
tyminen tapahtuu ihmissuhdetyössä, 
kuten opetustyössä, monenlaisissa yh-
teyksissä. Organisoituja kehittymisen 

välineitä ja paikkoja ovat perinteisten koulutus-
tilaisuuksien lisäksi, työnohjaus, konsultointi ja 
mentorointi. Ryhmänohjaajien vertaisoppimis-
prosessiin liittyy näitä kaikkia näkökulmia. 

työnohjaus on oman työn tutkimista, 
arviointia ja kehittämistä, joka tapah-

tuu koulutetun työnohjaajan avulla. 
työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä 
ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan. 
työnohjaus on tavoitteellinen ja määräai-
kainen prosessi, jonka yleistavoitteena on 
ohjattavan ammatillinen oppiminen, kasvu 
ja kehitys sekä työssä jaksaminen. työnoh-
jaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmä-
työnohjauksena. 

Lähtökohtana dialogisuus 

mietimme millainen on hyvä 
ryhmänohjaaja ja miten esim. 
ratkaisukeskeisen työotteen avulla 
voi hoitaa tilanteita.”

” ” Ryhmätapaamiset ovat 
tukeneet ryhmänohjaajan 
tehtävässä”

Konsultaatio on kertaluonteinen tapahtu-
ma, jossa toinen asiantuntija kysyy toisen 
asiantuntijan mielipidettä omasta työtilan-
teestaan, tavallisemmin potilaan tai asiak-
kaan tilanteeseen liittyvästä asiasta. 

mentorointi on perinteisesti määritelty 
kokeneemman ja nuoremman asiantunti-
jan väliseksi tavoitteelliseksi yhteistyöksi 
painottuen hiljaisen tiedon siirtoon oh-
jattavalle. opetusalalla on vahvistunut 
laajempi käsitys mentoroinnista yhteisölli-
senä, ammatillisen kehittymisen muotona: 
vertaismentorointi eli verme.

Lukuvuoden kestänyt vertaisoppimispro-
sessi muotoutui lopulta monitasoiseksi 
ammatillista kehittymistä tukevaksi koko-
naisuudeksi. 

Vertaisoppimisprosessissa oli piirteitä työnoh-
jauksesta. Työnohjaustapahtuma voidaan jäsentää 
sen mukaan, mikä kulloinkin on työnohjauksen 
fokuksessa. 

1. Työnohjauksessa tarkastellaan ohjattavan asi-
akkaan tilannetta (yksittäinen henkilö, ryhmä tai 
esimerkiksi työyhteisö). 

Vertaisoppimisryhmässä opiskeltiin teoriaa ryh-
män kehitysvaiheista ja ohjaajan roolin muut-
tumista eri kehitysvaiheissa. Tarkasteltiin luku-
vuoden aikaisia opetusryhmien ilmiötä yrittäen 
ymmärtää, mistä niissä mahdollisesti oli kyse. 
Hämmästeltiin ja tutkittiin ilmiöitä avoimesti ja 
huumorinkin avulla.

2. Fokus voi olla myös työmenetelmissä, joita oh-
jattava käyttää asiakkaan tilanteen auttamiseksi tai 
muuttamiseksi.

Vertaisoppimisryhmässä tarkasteltiin ryhmän-
ohjaajan käyttämiä pedagogisia menetelmiä ja 
niiden toimivuutta. Opiskeltiin mm. ratkaisu- ja 
voimavarakeskeisen työotteen mahdollisuuksia. 
Osallistujien kertomista tarinoista haettiin rat-
kaisukeskeisen työn elementtejä. Voimavarakes-
keisyys oli läsnä ryhmäistunnoissa, tässä ja nyt.

3. Kohteena voi olla ohjattavan suhde asiakkaaseen.

Vertaisoppimisryhmässä tarkasteltiin myös ryh-
mänohjaajan suhdetta opiskelijoihin. Osallistu-
jien kertomukset arkisista kohtaamisista olivat 
luonteeltaan ymmärtäväisiä ja hyväksyviä. 

4. Fokus on ohjattavan sisäinen maailma ja hänen 
toimintaympäristönsä. Tällöin pyritään hyödyn-
tämään ohjattavan sisäisten kokemusten informaa-
tioarvoa sekä pohditaan ohjattavan toimintaympä-
ristön vaikutuksia tilanteeseen.

Vertaisoppimisprosessin aikana käsiteltiin työ-
hyvinvointia, sitä uhkaavia rasitustekijöitä ja 
keinoja oman ja työyhteisön hyvinvoinnin yllä-
pitämiseen. Osallistujien kertomukset omasta 
tilanteestaan tulivat ryhmässä kuulluksi. Lisäksi 
jaettiin hyviä vinkkejä ja toimivia tapoja selviy-
tyä lukuvuoden hankalina aikoina.

Itsereflektointi  
työhyvinvointiin

miten ylläpidät työhyvinvointiasi?
mistä tunnistat omalta kohdaltasi, kun  

työhyvinvointisi on horjumassa?
miten silloin toimit?

Konsultaatiosta oli ryhmässä kyse silloin, kun 
ryhmään pyydettiin erityisopetuksen koordinaat-
tori ja opiskelijapalvelupäällikkö kertomaan oppi-
laitoksen toimintatavoista ja uudesta oppilashuol-
tolainsäädännöstä.

Mentorointi oli vahvasti mukana vertaismento-
rointi-tyyppisesti (verme). Ryhmä koostui eri 
alojen osaajista, joita yhdisti opettajuus ja ryh-
mänohjaajuus. Tapaamisissa tarkasteltiin ryh-
mänohjauksen arkisia ilmiöitä ja luotiin yhteistä 
ymmärrystä ryhmänohjaajan roolin jäsentämisek-
si. Vertaisuuden kautta saatiin myös vahvistusta 
omaan työnhyvinvointiin. 

Perinteisenä koulutusosuutena oli hankkeen 
kaksi tilaisuutta, jotka toteutettiin prosessin alussa 
ja lopussa. Toisen tilaisuuden teema oli Hyvinvoi-
va oppilaitos – tietoa ja hyviä käytänteitä opetuk-
seen. Toisen teema oli sosiologi Tommi Hoikkalan 
yleisöluento “Y ja Z- polven työmarkkinahaaste, 
kuka joustaa?” 

Keskeinen lähtökohta onnistuneessa ryh-
mänohjauksessa on dialogisuus. Dialogi 
tarkoittaa asennetta ja tiedonmuodos-
tuksen prosessia. Dialogi on vuoropu-

helua ja vuorokuuntelua. Dialogi on ihmisten vä-
listä ajatusten virtaa, jossa kukaan keskusteluun 
osallistuvista ei omista tietoa. Yhteisessä proses-
sissa syntyy uutta tietoa ja ymmärrystä, mikä on 
luonteeltaan ennakoimatonta. 

Kun opettaja käyttää dialogia ja tietoista 
reflektiota	oman	työn	ja	toiminnan	tutki-

miseen ja kehittämiseen, hän voi vaikuttaa 
oppilaitoksessa tapahtuviin paralleeli-ilmiöi-
hin myönteisesti. 

Konstruktivistisen käsityksen mukaan oppija ei 
omaksu uutta tietoa sellaisenaan vaan rakentaa 
tietoa omien aikaisempien käsitystensä, tietojensa 
ja kokemustensa perusteella. Aikaisemmat koke-
mukset ohjaavat uuden tiedon tulkintaa. Siksi kes-
kustelu ja kokemusten jakaminen muiden kanssa 
on tärkeää. Ryhmänohjaaja voi vaikuttaa toimin-
nallaan vuorovaikutuksen laatuun ja ryhmän ilma-
piiriin. 

Ammatillisen kehittymisen paikat

Tarkastelun ytimessä
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yhdessä, miten opiskelija voi saavuttaa tavoitteet. 
Tärkeää on myös kartoittaa tapahtuvaa edistys-
tä ja erityistä huomiota tulee antaa myönteiselle 
palautteelle. Ohjaaja auttaa opiskelijaa löytämään 
vahvuutensa ja mahdollisuutensa. Pieni muutos 
kerrallaan riittää. 

Jos se toimii, tee sitä enemmän.
Jos se ei toimi, tee jotain toisin. 

Ohjauksessa tärkeintä on ohjaajan oma rauhallinen 
toiminta. Läsnä olevan ja kiireettömän tilan luomi-
nen ohjauksessa on oleellista ryhmänohjaajan toi-
minnassa. Moni ohjaaja taitaa tämän vaistonvaraises-
ti omalla persoonallaan.

Mindfulness eli tietoisen hyväksyvän läsnäolon 
menetelmä soveltuu myös ryhmänohjaukseen. 
Mindfulness´ssa on kyse mielen, ajatusten sekä 
tunteiden kuuntelemisesta erilaisin yksinkertaisin 
harjoituksin. Harjoitteiden myötä opitaan hyväk-
symään omat ajatukset sekä tunteet ja opitaan ole-
maan vahvemmin tietoisesti läsnä hetkessä. 

Tietoisen läsnäolon hyödyt 
opiskelussa:
•	 mielen tyyntyminen ja stressin aleneminen
•	 havainnoinnin ja tarkkaavaisuuden teräs-

tyminen
•	 oppimiskyvyn ja muistin  

paraneminen
•	 sosiaalisten taitojen 

ja itsetunnon  
vahvistuminen

•	 Luokkahengen  
paraneminen

OPETTAJAN JA OPISKELIJAN 
ONNISTUNUT KOHTAAMINEN 

 » IHMISEN KOHTAAMINEN

 » YKSILÖLLINEN KOHTAAMINEN

 » OPETTAJAN AIKUISUUS TILANTEESSA

 » AITO HUOLENPITO 

 » RAUHALLISUUS: AIKA JA TILA

 » AITO KIINNOSTUS

 » KESKITTYMINEN JA KUUNTELEMINEN

 » SELKEÄ VIESTINTÄ: MINÄ VIESTIT, KUKA, MITÄ, MISSÄ, MILLOIN

 » HERKKYYS ERILAISILLE VIESTEILLE

 » TARKENTAVAT KYSYMYKSET

 » PEILAUS 

 » TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY – PIENIN ASKELIN  
 – VASTUU OPISKELIJALLE

 » ERILAISISTA TOIMINTAVAHTOEHDOISTA KERTOMINEN

 » KANNUSTUS PIENISTÄKIN ONNISTUMISISTA

 » MALTTAMINEN LIIAN VALMIISTA NEUVOISTA

 » YHTEENVETO, TARKISTUS JA JATKOSTA SOPIMINEN

a.  
muodostumis- 

vaihe

B.  
Kuohunta- 

vaihe

d.  
hyvin  

toimivan 
ryhmän  
vaihe

C.  
yhden- 

mukaisuuden 
vaihe

Ryhmän kehityksen vaiheet

Teemat ja tuotokset

Ohjaajan on hyvä kokeilla itse mindfulness-har-
joituksia, joita aikoo käyttää ohjauksessaan. Har-
joitusmalleja ja esimerkkejä eritilanteisiin löytyy 
runsaasti kirjallisuudesta ja verkkomateriaalista. 
Jo päivittäinen muutaman minuutin harjoite voi 
parantaa hyvinvointia. 

on ollut helppo tuoda esiin 
omia ajatuksia””on pohdittu yhdessä toimintatapoja 

eri ongelmatilanteisiin”””vapaa keskustelu sekä aluksi kerrotut 
omat kuulumiset, vertaistuki eli 
muilla samanlaisia ”ongelmia”, joiden 
kanssa painitaan”

Tapaamisten teemat toteutettiin osallis-
tujien toiveiden perusteella. Niitä olivat 
muun muassa opiskelijoiden poissaolot, 
oppilashuollon käytännöt, ryhmäytymi-

sen vaiheet, ratkaisukeskeinen työote, mindful-
ness ja työhyvinvointi. Teeman käsittely aloitettiin 
lyhyellä informatiivisella osuudella, jonka jälkeen 
teemaa työstettiin erilaisten tehtävien, keskustelu-
jen ja omakohtaisten esimerkkien kautta. 

Ohjaaja pohjusti toiveiden perusteella teemoja, 
joiden pohjalta tuotettiin materiaalia koko oppi-
laitoksen käyttöön. Tuotoksia hyödynnettiin esi-
merkiksi oppilaitoksen sisäisissä pedagogisissa 
tilaisuuksissa ja teematapahtumissa. Tuotoksina 
tehtiin muun muassa julistetyyppisiä yhteenvetoja, 
joita jaettiin koko henkilökunnalle Mainio marras-
kuu  –teemaviikolla.

onnistunut kohtaaminen 
ryhmänohjaajan työssä 
Onnistuneen ja luontevan kohtaamisen kautta 
ryhmänohjaaja voi helpommin ohjata oppimista 
yksilöllisesti ja ryhmässä. Ryhmän ohjaaja antaa 
opiskelijalle kokemuksen siitä, että hänen oppimi-
sensa on merkityksellistä ja edistyy. Onnistuneen 
kohtaamisen kautta hän voi tukea ja ohjata opis-
kelijaa vaikeissakin tilanteissa. Tärkeää on rinnalla 
kulkeminen – jokainen elää omaa elämäänsä, puo-
lesta ei voi tehdä, mutta kannustus ja rohkaisu ei-
vät ole keneltäkään pois.

HEI!  
Puhutko nuoresta, nuorelle  
vai nuoren kanssa? 

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on myön-
teinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän 
pulmatilanteita. Ratkaisukeskeisyys sopii hyvin 
myös ryhmänohjaajan työskentelytavaksi. Se on 
luonteeltaan voimaannuttavaa ja toiveikasta. 

Ohjauskeskustelut ovat tavoitelähtöisiä ja tulevai-
suuteen suuntaavia. Ryhmänohjaaja voi keskus-
telussaan opiskelijan kanssa nostaa esille opiske-
luun liittyviä tavoitteita ja ohjauksessa mietitään 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys kohtaamisen tukena

tietoinen läsnäolo kohtaamisessa

Motivointi

Turvallinen ilmapiiri

Tasavertaisuus

Opiskelijoiden arvostaminen

Avoimuus

Erilaisuuden hyväksyminen

Ryhmän ”hoitaminen”

Myönteisen vuorovaikutuksen  
tukeminen

Säännöt ja rajat

Läsnäolo - ”tuntosarvet”

Ryhmänohjaajan  
huoneentaulu 

Menetelmästä 
hyötyvät kaikki 
– niin opettajat 
kuin opiskelijat.

” on ollut ilo ja mukava huomata, 
ettei ole yksin tässä työssä”
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Ryhmäprosessin arviointi

Ryhmäytymisvinkit olivat hyviä””” vertaistuki ollut ensiarvoisen 
tärkeää” ” olen saanut hyviä ohjeita ja toimintatapoja 

liittyen ryhmän ohjaamiseen ja 
erityisopiskelijoiden tukemiseen”

mentorointityyppinen tuki:

Mahdollisuudet vastaavanlaiseen vertaistukeen.  
”Pitäisi olla jatkossakin yli alarajojen.”

”Tällaisia ryhmiä olisi hyvä pitää edelleen. 

Työssäjaksamiseen panostettava”

•	 Ensimmäisen lukuvuoden tuki ryhmänohjaa-
jalle. Vasta-alkaville ro:lle kokenut mentori 
tueksi ensimmäisenä ro-vuonna. 

•	 Ryhmäohjaajan tukeminen esimiestaholta.

muut toiveet:
Selkeitä ohjeita ongelmatilanteisiin.  
”Miten toimia aggressiivisen ja huonosti käyttäyty-
vän opiskelijan kanssa?” 

”Mihin vedetään rajat ja miten?” 

Prosessin aikana käytiin tapaamisen lo-
pussa palautekeskustelu. Kirjallinen 
palaute pyydettiin ryhmän viimeisenä 
kokoontumispäivänä. 

1. miten hankkeessa on tuettu ryhmän-
ohjaajan toimintaa, sinun toimintaasi 
ryhmän ohjaajana? 

2. mitkä elementit ryhmän kokoontumisissa 
on ollut mielestäsi parasta antia? 

3. millä tavoin olit itse tukemassa ryhmän 
jäsenenä ryhmän työilmapiiriä?

4. miten kehittäisit ryhmänohjaajan tukira-
kenteita oppilaitoksessa?

 
Työnohjauksellista otetta ryhmän ohjauksessa 
pidettiin hyvänä. Ryhmänohjaajat kertoivat ver-
taistuen olleen merkittävä anti. Kokemusten ja-
kaminen vastaavassa tilanteessa olevien kanssa 
koettiin tärkeäksi. Osallistujat kertoivat saaneensa 
ryhmänohjauksen arkeen liittyviä ohjeita, vinkkejä 
ja työkaluja. Ryhmän heterogeeninen koostumus 
todettiin hyväksi asiaksi. Ryhmän positiivinen il-
mapiiri ja sitoutuminen kerrottiin olleen prosessin 
parasta antia.

Osallistujien sitoutuminen tuli esille vahvasti pa-
lautteissa. Sitä kuvattiin esimerkiksi ilmaisuilla 
joka kerta paikalla, aktiivinen osallistuminen kes-
kusteluun ja hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen 
kertominen toisille. Palautteissa tuli lisäksi runsaas-
ti toteuttamiskelpoisia ehdotuksia ryhmänohjaa-
jan toiminnan rakenteiksi ja tueksi. 

Palautteiden perusteella koko lukuvuoden kestä-
nyt prosessi koettiin intensiivisemmäksi ja enem-
män ryhmänohjaajuutta palvelevaksi kuin lyhempi 
kokeilu. Koko lukuvuoden mittainen prosessi sito-
utti ja ryhmäytti osallistujia paremmin. Tätä kautta 
myös kokemukset prosessin hyödyistä olivat vah-
vemmat. 

Molempien ryhmien palautteiden mukaan ver-
taisoppimisprosessi oli tukenut opettajuutta, 
ryhmänohjausta ja osallistujien työhyvinvointia. 
Palautteista oli luettavissa vahva osallisuuden ko-
kemus. Voidaan olettaa, että ryhmänohjaajien ko-
kemukset heijastuvat kohtaamisiin opiskelijoiden 
kanssa ja näin niillä on positiivinen vaikutus myös 
koulutuksen läpäisyyn. 

osallistujien toiveita tulevaan

Loppusanat
tämän oppaan kautta olet tutustunut erääseen 

ryhmänohjaajien vertaisoppimisprosessiin. 
toivomme, että voit hyödyntää kokemuksiam-
me ja voit muokata tämän pohjalta yhteisöösi 
sopiva mallin. tärkeää on, että vastaavanlaiset 
ohjauksen toimet jäisivät pilotointien jälkeen 

pysyviksi tukirakenteiksi oppilatoksiin. 
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ammatillisen koulutuksen läpäisyn  
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