
   

 

Ammatillinen ryhmäytyminen 
 
Kenelle ja mihin tarkoitukseen toimintamalli sopii ja mitkä ovat sen tavoitteet? 
 
Ammatillinen ryhmäytyminen on työssäoppimisjakson viimeisenä päivänä toteutettava toimintamalli työs-
säoppimisen kokemusten jäsentelyä varten. Päivään osallistuvat työssäoppimisjaksolta palaavat opiskeli-
jat. Tavoitteena on, että  
1. opiskelijat hahmottavat arviointikriteerit uudella tavalla, koska ne käsitellään käytännön ongelmina  
2. ammatilliseen tiimityöhön kasvaminen erilaisten työtehtävien tuntemisen kautta, jossa oma työ on osa 

kokonaisuutta  
3. vuosikurssien ylittäminen valmistaa seuraavien opintovuosien henkilökohtaisiin opintopolkuihin, koska 

toisella ja kolmannella vuodella ryhmäkokoonpanot vaihtuvat jaksoittain 
4. ryhmät tutustuvat toisiinsa yli luokkarajojen ja valmistautuvat samalla ammatilliseen tiimityöskente-

lyyn 
5. opiskelijat kiinnittyvät ammatillisiin opintoihin 
6. tuetaan ammatillista kasvua ja omaksi itseksi kasvamista 
7. käynnistetään varhaisen vaiheen ammatillinen verkostoituminen sekä lisätään työelämän edustajien ja 

oppilaitoksen välistä yhteistyötä 
 
Toimintamallin kuvaus: sisältö, rakenne ja mahdollinen ohjeistus sen toteuttamiseen 
 
Työssäoppimisjakson viimeinen päivä on opiskelijoilla aina koulupäivä, jolloin ammatillinen ryhmäyttämi-
nen toteutetaan. Ryhmäyttämiseen on laadittu erilaisia toteuttamismalleja sekä tehtävänantoja, koska 
samat opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana useaan eri ryhmäyttämispäivään. Päivä alkaa aina tehtä-
vien jakamisella opiskelijoille, jolloin ensimmäisenä tehdään yksilötyönä oman työssäoppimisjakson koon-
tia ja reflektointia. Sen jälkeen asiaa käsitellään uudelleen erilaisissa ryhmissä eri toteuttamismallien mu-
kaisesti.  Jokainen opiskelija saa itse kertoa omasta työssäoppimisestaan niin monia asioita kuin mahdollis-
ta ja samalla keskinäinen vertaisarviointi alkaa saada ammatillista ilmaisumuotoa. 
 
Päivän toteuttamismalleja (ryhmien muodostuminen, aikataulut ym.) on kolme erilaista, joihin liittyy myös 
erilaiset tehtäväpohjat työssäoppimisjakson asioiden käsittelyyn. 
1. Ammatillinen kasvu ja tiimityöskentely 
2. Tiedonsiirto 
3. Laadukas harjoittelu 

 
Toteuttamismalleja yhdistelemällä voi rakentaa päivän toimintaohjelman tilannetta ja opiskelijoita parhai-
ten vastaavaksi.  

 
Tarvittavat resurssit: mitä resursseja toimintamallin toteuttaminen vaatii (esim. henkilöt, materiaalit) 
 
TOP-ohjaajalle resursoitava ryhmäytymispäivän vetäminen. 
Päivän vetämiseen liittyen esim. tehtäväpaperit tai PowerPoint ohjeistukset. 
Käytännön järjestelyt vievät aikaa riippuen opiskelijoiden ja ryhmien määrästä (esim. toimijat, tilat, aika-
taulutus, viestit opiskelijoille). 
 
 
 
 



   

 

 

Alojen top-ohjaajat 

Liitteet 
 
Toimintamallien kuvaukset ja tehtäväohjeistukset 1-3  
 
Avainsanat 
 
Ryhmäytyminen, ryhmäyttäminen, ammatillinen kasvu, työssäoppiminen, läpäisyn tehostaminen 
 
Toimintamallin yhteys koulutuksen järjestäjän strategiaan ja opetussuunnitelmaan 
 
Opintoihin kiinnittymiseen ja ammatilliseen kasvuun tukeminen on yksi keskeinen tapa parantaa opiskeli-
joiden tutkinnon suorittamista. Yksilöllisten opintopolkujen tuomat muutokset opiskelijoiden päivittäisessä 
arjessa ja opiskeluryhmissä vaativat jotain muuta tapaa ryhmäyttää heitä. Toimintamalli tuo lisää aikaa 
ryhmäytymiseen ja toimintatapoja yksittäisten ryhmäytymistapahtumien lisäksi.  
 
Toimintamallin kehittäjä/ kehittämishanke: yhteystiedot, www-osoite 
 
TATU – tartu tutkintoon! -hanke, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Liiketalous, Kuopio 
 
Yhteyshenkilö 
 
Anne Nissinen, anne.nissinen@sakky.fi  
 
Toimintamallin päivittäminen (aika, vastuuhenkilö) 

mailto:anne.nissinen@sakky.fi


   

 

Työssäoppimisjakson palaute- ja ryhmäytymispäivä / Ammatillinen kasvu ja tiimi-

työskentely (liite 1, Ammatillinen ryhmäytyminen) 

 
Toimintatapa: 
 
1. Lue kysymykset ja vastaa niihin lyhyesti oman työssäoppimisjaksosi ja -paikkasi näkökulmasta, aikaa 15 

min.  
2. Jakaantukaa max. 4 – 5 henkilön ryhmiin, joissa käydään kaikki alla olevat kysymykset läpi. Kirjatkaa pää-

kohdat näistä keskusteluista paperille. Aikaa 60 min. 
3. Lopuksi yhteiseen keskusteluun otetaan joka ryhmästä yksi väri, johon ryhmä käytti keskustelussa eniten 

aikaa. Miksi siitä keskusteltiin eniten, mitä asioita sieltä nousi? Kertokaa esimerkkejä. Tuleeko toisilta ryh-
miltä kommentteja samaan asiaan? 

 
Punainen 
1. Pohdi tämän hetken tunnelmia. Mitä on mielessä TOP:n jälkeen? 
2. Miten seuraava jakso tulee sujumaan? Miten pidät yllä motivaatiotasi valmistumiseen asti? Mikä on tavoite, 
mihin pyrit? 
3. Mikä asia mietityttää (näytöt tms.)? 
 
Vihreä 
1. Haluaisitko tehdä jotain toisin, mitä? 
2. Oletko alkanut ajattelemaan jotain asiaa uudesta näkökulmasta? Mitä: yrityksen, johdon, asiakkaan näkö-
kulma? 
 
Sininen 
1. Pohdi millaisia tunteita sinulla oli ennen TOP:n alkua (ennakkoluuloja, pelkoja, välinpitämättömyyttä, innos-
tusta, haaveita)? 
2. Mitä näille tunteille kuuluu nyt? 
 
Keltainen 
1. Millaisia positiivisia, mukavia, iloisia asioita tai tapahtumia olet kohdannut? 
2. Mikä asia on yllättänyt sinut positiivisesti? 
3. Oletko muuttanut jotain työhön liittyvää käsitystäsi tai olettamustasi? Miten? 
 
Musta 
1. Mikä asia harmittaa? 
2. Mikä meni pieleen tai oli negatiivista? 
3. Aiheuttiko jokin asia ongelmia? 
 
Valkoinen 
1. Mitä uutta olet tähän mennessä oppinut? 
2. Miten olet hyödyntänyt koulussa saamaasi teoriatietoa ja harjoituksia? Mitä asiaa koulussa olisi voinut pai-
nottaa enemmän?  
3. Mitä muuta olisit halunnut oppia? Mikä oli oppimisen esteenä? 



   

 

Työssäoppimisjakson palaute- ja ryhmäytymispäivä / Tiedonsiirto  
(Liite 2, Ammatillinen ryhmäytyminen) 
 
Ensimmäisen vuoden työssäoppimisjaksolta palaavat opiskelijat kertovat työssäoppimisjaksolle lähteville opis-
kelijoille omasta työstään neljän opiskelijan ryhmissä. Opettajat tukevat keskustelua kiertäen ryhmissä. Toisen 
vuoden opiskelijaryhmät tekevät harjoitteen keskenään, pohtien työssäoppimistaan yhteistyön kannalta. ”Mi-
tä minä voin tehdä paremmin, niin että toisen työntekijän tehtävät sujuisivat mahdollisimman helposti.”  
 
Iltapäivän aikana on asiakaspalvelutehtävien senioritoimijoita asiantuntijoina keskustelemassa opiskelijoiden 
kanssa. Ryhmäytymispäivän teemat ovat:  
 
1. Onnistunut valmistautuminen  

2. Työtehtävät  
3. Ohjaajan merkitys  
4. Asiakirjat ja ATK  

5. Työturvallisuus  
6. Kestävä kehitys  
7. Ergonomia  
8. Palvelutilanne  

9. Etiikka  
10. Itsestä ja muista huolehtiminen  
 

Palvelutehtävien Top 10, teemana KIIRE 

Aikataulu 
9.00 – 9.30  Ateriakorvauslomakkeen täyttö ja palautus 
9.30 – 11.30  Tiedonsiirto, omat ryhmät 
11.30 – 12.15  Lounas 
12.15 – 13.45  Tiedonsiirto merkonomit ja datanomit ja liikemaailman vierailevat seniorit 
 

Aamupäivän toimintaohjeet: 

1. Kerro työssäoppimispaikkasi keskeisimmät asiat: toimiala, yrityksen koko ja henkilöstön määrä 

2. Vastaa ryhmäsi kanssa työssäoppimisjakson palaute- ja ryhmäytymispäivän kyselylomakkeen kysymyksiin, 

kirjoita muistiin keskeiset asiat, tarvitset niitä iltapäivän ryhmissä 

 
Iltapäivän toimintaohjeet: 

1. Esittäydy ja kerro työssäoppimispaikkasi keskeisimmät asiat 

2. Edustat aamupäivän ryhmääsi ja tuot tietosi uuden ryhmäsi käyttöön  

3. Työssäoppimisjakson palaute- ja ryhmäytymispäivän vastausten pohjalta kokoatte yhdessä työelämän 

Top10 -listan, joka palautetaan VerkkoInfon Moodle -kansioon 



   

 

 

Kyselylomake 

Onnistunut valmistautuminen 

1. Ajanhallinta 

2. Henkilökohtaiset asiat 

3. Millä mielellä töihin mennään? 

4. Millainen on hyvä työkaveri – mihin voit itse vaikuttaa? 

 

Työtehtävät 

1. Kerro työtehtävistäsi 

2. Eri työvuorot (aamu-, päivä- ja iltavuoro) 

3. Poikkeuksellisia tilanteita 

4. Vuoronvaihdot 

5. Keskittymistä vaatii… 

6. Mitä tekisin toisin? 

 

Ohjaajan merkitys 

1. Mitä asioita osasit tehdä itsenäisesti? 

2. Milloin tarvitsit ohjausta? 

3. Miten sinua ohjattiin? 

4. Tiesivätkö kaikki tehtävästäsi kaupassa? 

 

Asiakirjat ja ATK 

1. Millaisia asiakirjoja käsittelit? 

2. Millaisia ATK-tehtäviä sinulla oli? 

3. Kassatyöskentely ja muut välineet 

4. Etikettien tulostaminen 

 

Työturvallisuus 

1. Vaatteet ja kengät 

2. Portaat, pumppukärryt ja sähkölaitteet 

3. Sakset, veitset ja työkalut 

4. Siisteys 

 

Kestävä kehitys 

1. Reilun kaupan tuotteet 

2. Erilaiset asiakkaat – erilaiset työkaverit 

3. Kierrätys ja jätehuolto 

4. Miksi lajitellaan? 

5. Viimeinen myyntipäivä 



   

 

Ergonomia 

1. Miten nostat? 

2. Aputikkaiden ja ”norsunjalan” käyttö 

3. Voimia vaativat työt 

4. Jalkojen rasittuminen 

5. Miten motivoit itseäsi toimimaan oikein? 

 

Palvelutilanne 

1. Ulkoisen asiakkaan palveleminen 

2. Palvelutilanne tavarantoimittajan tai muun työntekijän kanssa? 

3. Mieleen jäänyt palvelutilanne? 

4. Tämän tekisin toisin.. 

 

Etiikka 

1. Millaisista työasioista voit puhua? 

2. Facebook / Internet ja työ? 

3. Erikoiset asiakkaat? 

4. Opin arvostamaan… 

 

Itsestä ja muista huolehtiminen 

1. Työryhmässä toimiminen ja oman roolin löytäminen 

2. Vastuut ja oikeudet 

3. Hoksottimien käyttö 

4. Tämä oli parasta… 



   

 

Työssäoppimisjakson palaute- ja ryhmäytymispäivä / Laadukas harjoittelu 

(Liite 3, Ammatillinen ryhmäytyminen) 
 
Toimintatapa palautetehtävään ja sen purkuun 
 

4. Lue kysymykset ja mieti niitä lyhyesti oman työssäoppimisesi näkökulmasta.  
Aikaa 10 min. 
  

5. Jakaantukaa max. 4 – 5 henkilön ryhmiin. 
 
Jokainen ryhmän jäsen esittäytyy ja kertoo työssäoppimispaikkansa keskeisimmät asiat: toimiala, tuot-
teet ja/tai palvelut, yrityksen koko ja henkilöstön määrä.  
 
Käykää ryhmässä kaikki alla olevat kysymykset keskustellen läpi, yksi teema kerrallaan siten, että jo-
kainen tuo keskusteluun oman työssäoppimisjaksonsa kommentin. Kyselkää toisiltanne lisäkysymyksiä, 
mikäli huomaatte selkeitä eroja.  
 
Aikaa 60 min. 
 

6. Lopuksi käydään yhteinen keskustelu kaikkien ryhmien kesken.  
 
Ryhmä kerrallaan kerrotaan seuraavat asiat: 
 
1. Mistä asioista ryhmässä keskusteltiin eniten, mitä asioita nousi esille? 
2. Kertokaa esimerkkejä poikkeuksellisista toimintatavoista, joko hyvistä tai huonoista. Tuleeko toisil-

ta ryhmiltä kommentteja samaan asiaan? 
3. Jokainen ryhmäläinen kertoo vielä kaikille oman top-paikkansa ja omaan mieleen parhaiten jää-

neen onnistuneen ja epäonnistuneen asian ko. jaksolta.  


