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Taustaa 

Presidentinkatu 1 merkonomitutkintoa ja datanomitutkintoa suorittavat opiskelijat ovat integroitu 

erityisopetus. Kahden vuoden ajan meillä on ollut opiskelijoiden pääsykokeet ja opettajien haastattelut, 

jatkossa tämä käytäntö poistuu. Meillä ei ole pienryhmiä, opetusryhmät ovat suuria (36 - 40 opiskelijaa), 

urheiluakatemia on lohkaistu omaksi osiokseen, tämä tuo haasteita opetustyöhön. 

Tarve muutokseen ollut selvä jo useiden vuosien ajan, opettajilla ollut selvä käsitys siitä, että tällaista 

määrää opiskelijoita ei pysty helposti hallitsemaan. Samassa vaiheessa olevia opiskelijoita on ollut paljon, ei 

ole ollut aikaa hoitaa HOPSeja ja muita asioita ja ryhmänohjaaja on joutunut painiskelemaan sellaisten 

asioiden kanssa, joihin asiantuntemus ei ole riittänyt. 

Jotkut esittelemämme uudistukset ovat liittyneet TATU -hankkeeseen, mutta osa esiteltävistä 

rakenteellisista muutoksista on tehty sisäisen tarpeen pakottamina ja kaiken tavoitteena on tutkinnon 

suorittaminen ja läpäisyn tehostaminen. 

 

Learning Café 3 pöytää  

1. Opiskelijaan tutustuminen – Kukka-Maaria Flink 

Kahden vuoden ajan meillä on ollut erikseen järjestetty ohjelma aloituspäiville, jolloin ryhmänohjaaja ottaa 

heti ryhmän haltuun, opettajalla on opiskelijan lähtötiedot jo ennakkoon tiedossa. Tähän tarkoitukseen on 

tuotettu Tullaan tutuiksi -lomake. Lisäksi hankkeessa on tuotettu PowerPoint -henkilö- ja tilaesittelyt sekä 

tilasuunnistus. Aloituspäivien aikana opiskelijat saavat täyttää tietonsa rauhassa ja heitä opastetaan 

kädestä pitäen ohjelmien haltuunottamisessa. 

Muutenkin uuden lukuvuoden aloitustunnelmat kuuluu henkilökohtaistamiseen. Lukukauden alussa luki-

testin ajankohta tuntuu tulevan äkkiä, mutta tiedot tarvitaan HOJKSia varten. Learning Café:ssa ilmeni, että 

jossakin pajaryhmäläisen oppilaitoksessa ryhmäohjaaja ruokailee opiskelijoidensa kanssa ensimmäisen 

viikon ajan. Meillä on ollut aloituspäivien päätteeksi päiväkahvit ja juttutuokio, jotka luovat 

yhteenkuuluvuutta ja rikkovat koulumaisuuden rajoja. 

Kommentiksi saimme, että lomakkeiden määrä tuntuu paljolta, mietimmekin, että voisiko osa niistä olla 

Wilmassa. 

 

 



2. Opiskeluun ja ryhmään sitouttaminen – Eija Karjalainen 

Ryhmäytymispäivää olivat myös muut ryhmäläiset toteuttaneet. Hyviä kokemuksia oli myös yön yli - 

retkistä seurakunnan leirikeskuksessa, ne ovat olleet onnistuneita. Jotkut olivat pitäneet ryhmäytymisillan 

frisbee -radalla ja joillakin ryhmäytymispäivässä tutorien vetämät rastit opettajat ja muu henkilökunta 

olivat olleet mukana osallistumassa. Ryhmän hyväksyntä ja koulurauhan julistus nostettiin myös esille. 

Ulkopuolinen vetäjä antaa ryhmänohjaajalle mahdollisuuden toimia osana ryhmää. 

Kuopiossa on kehitelty ammatillinen ryhmäytyminen työssäoppimisjakson päätteeksi. Opiskelijalla on ollut 

oma sosiaalinen kasvuympäristönsä ja sen vaikutus opintoihin, joten opiskelijalla ei välttämättä ole mallia, 

eikä arvostusta työelämästä. Ryhmänohjauksen tehtävänä on kehittää uskallusta irtautua epäonnistumisen 

kierteestä. Jossakin oppilaitoksessa työssäoppimisjakson päätteeksi HOPSin tarkistaminen on toteuttanut 

samaa ideaa. 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot tulivat esille, kun opiskelijoiden omia taitoja sanallistetaan, opiskelijat 

eivät osaa kertoa työelämästä, sanasto puuttuu, Koulutuksesta työhön -sivuilla voi harjoitella näitä asioita 

http://www.ttl.fi/fi/asiantuntijapalvelut/tyoura/koulutuksesta_tyohon/sivut/default.aspx  

Oman osaamisen tunnistaminen, työ voi olla hauskaa – RYHMÄN VOIMA. Muutoinkin siirto-osaaminen, 

oppiminen jossakin muussa yhteydessä tuodaan opiskelijan tunnistettavaksi.  

Työssäoppimispäiväkirjan ja ateriakorvauslomakkeiden palauttaminen ammatillisen ryhmäytymispäivän 

aikana ja tästä eteenpäin virisi myös ajatus suuntautumisesta uuden tutkinnonosan opiskeluun uudessa 

ryhmässä. Palautepäivä ei siis enää jatkossa tule olemaan pelkkää tapahtuneen ruotimista, vaan katseen 

suuntaamista tulevaan. Kuopiossa käytössämme on myös paja- ja tupatoiminta, sekä Sakky Shop PUOTI, 

joka toimii matalan kynnyksen työssäoppimispaikkana. 

 

3. Ryhmänohjaajan uudistunut ja laajennettu rooli – Anne Nissinen 

Kolmivuotisella ryhmänohjaajakaudella toimii kaksi ryhmänohjaajaa, joka mahdollistaa työtaakan 

jakamisen. Oppilaitoksessa on kehitetty ryhmänohjaus Moodle. Vuoden sisään meillä on myös otettu 

käyttöön yksilölliset opintopolut. Ryhmänohjaajat koulutetaan, tutkinnon rakenne tiedossa hyvin tämän 

jälkeen, toivottavasti. Opetusryhmä aina erilainen, jaksojen jälkeen palaveri onkin tarpeen. 

Ohjausryhmä ei ole sama kuin opetusryhmä, jatkumo, pystyy rakentamaan suhteen opiskelijaan ja 

huoltajaan. Learning Caféssa tuli esille, että vaihtuvat ryhmät voivat olla myös haasteellinen asia: miten 

yksilöllisyys (esim. oppimistyylit) huomioidaan opetuksessa, huono asia niin opettajalle kuin 

erityisopiskelijallekin. 

Opiskelijoiden valmius valintojen tekemiseen ja suunnitteluun ei ole taattua. Tämä asettaa myös 

uudenlaiset vaatimukset opettajan asiantuntijuudelle ja tutkinnonrakenteen tuntemukselle. 

Ryhmähenki vaihtuvissa ryhmissä (syrjäytymisen ehkäisy) on ryhmänohjaajien kontolla, jotka toimivat 

osaltaan hengen luojina. 
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