
   

 

Jatkuva ryhmäytyminen 
 
Kenelle ja mihin tarkoitukseen toimintamalli sopii ja mitkä ovat sen tavoitteet? 
 
Opintoihin kiinnittymiseen ja ammatilliseen kasvuun tukeminen on yksi keskeinen tapa parantaa opiskeli-
joiden tutkinnon suorittamista. Toimintamalli tuo toimintatapoja yksittäisten ryhmäytymistapahtumien 
lisäksi. Tavoitteena, että ryhmäytyminen on jatkuva prosessi. 
 
Toimintamalli on tarkoitettu ryhmänohjaajille opiskelijoiden ryhmäytymisen ja opintoihin kiinnittymisen 
tukemiseksi.  Mallissa huomioidaan ammatillisen kasvun ja ammatillisen identiteetin käsitteleminen sekä 
uusi opetussuunnitelma ja sen mukaiset osaamistavoitteet. 
 
Toimintamallin kuvaus: sisältö, rakenne ja mahdollinen ohjeistus sen toteuttamiseen 
 
Moodlessa olevaan ”Ryhmänohjaajan työkalupakkiin ” on koottu tuntisuunnitelmat opintojen ohjaamisen 
tueksi sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin eri tutkinnonosiin: kuntoutumisen tukeminen, kasvun kehitys ja 
tukeminen sekä hoito- ja huolenpito.  
 
Tuntisuunnitelmiin on laadittu erilaisia teoriaa (powerpoint-esitys) sekä toteuttamismalleja toiminallisiin 
menetelmiin. 

 
Jokaiseen tutkinnonosaan on laadittu PowerPoint esitys aiheesta sekä tarkat tuntisuunnitelmat, jotka sisäl-
tävät paljon toiminnallisia harjoituksia. (Kts. liitteet 1 ja 2) 
 
KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS, 20 OSP – tutkinnonosan tuntisuunnitelmat ryhmänohjaajan tunneille 
1. Minä lähihoitajana  
2. Ryhmän kehitysvaiheet  
3. Ammatillinen kasvu  
 
HOITO JA HUOLENPITO, 30 OSP – tutkinnonosan tuntisuunnitelmat ryhmänohjaajan tunneille 
1. Ammatillinen kasvu 
2. Ammatillinen vuorovaikutus ja läsnäolo 
 
KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN, 20 OSP – tutkinnonosan ryhmänohjaajan tunneille 
1. Mitä ryhmällemme kuuluu  
2. Opiskelijan hyvinvointi (Pappila)  
3. Ammatillinen kasvu  
4. Ryhmän eroprosessi perusopintojen loppuvaiheessa    
 
Tarvittavat resurssit: mitä resursseja toimintamallin toteuttaminen vaatii (esim. henkilöt, materiaalit) 
 
Ryhmänohjaajat pitävät tunnit ryhmänohjaajan resurssilla. Tuntisuunnitelmat on tehty osaamisaloille (ho-
hussa, kuntussa ja ktossa jokaisessa 3 x 1,5h).  

 
Alla muutama esimerkki ryhmänohjaajan tunneille laadituista tuntisuunnitelmista.  
 
 
 



   

 

 

Tarkistetaan vuosittain sekä OPS:n vaihtuessa sisällöt tarkistettava 

Liitteet 
Liite 1: Jatkuva ryhmäytyminen/opiskelijan hyvinvointi (Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnonosa) 
Liite 2: Jatkuva ryhmäytyminen/ammatillinen kasvu (Kasvun tukeminen ja ohjaus -tutkinnonosa) 
 
Avainsanat 
 
ryhmäytyminen, ryhmäyttäminen, ryhmänohjaus, ammatillinen kasvu, läpäisyn tehostaminen 
 
Toimintamallin yhteys koulutuksen järjestäjän strategiaan ja opetussuunnitelmaan 
 
Koulutuksen järjestäjän strategian mukaisesti opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen ja ryhmäytymi-
nen ovat keskiössä. Ryhmänohjaus on yksi hyvin keskeinen osa opiskelijan ohjauksen eri toimintamalleissa 
ja suunnitelmissa. Tämä toimintamalli antaa apuvälineitä ryhmänohjaajan työhön.  
 
Toimintamallin kehittäjä/ kehittämishanke: yhteystiedot, www-osoite 
 
TATU – tartu tutkintoon! -hanke, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Hyvinvointiala, Kuopio 
 
Yhteyshenkilö 
 
Leena Parkkonen, leena.parkkonen@sakky.fi  
 
Toimintamallin päivittäminen (aika, vastuuhenkilö) 

mailto:leena.parkkonen@sakky.fi


   

 

 
Liite 1: Jatkuva ryhmäytyminen/opiskelijan hyvinvointi (Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnonosa) 
 
 

Tuntisuunnitelma: OPISKELIJAN HYVINVOINTI klo 8.30–13.00 (6x45 min) 

(OPS: työhyvinvointi, ohjaaminen) 

Koko päivän teemana on opiskelijan hyvinvointi.  

Opiskelijat jaetaan 6 ryhmään ja he valmistelevat ohjaustuokion itsenäisellä ajalla kukin ryhmä 

teemansa mukaisesti, esim. aamunavaus aiheesta Opiskelijan hyvinvointi voi olla aamujumppa, 

runojen lukemista, pohdintaa miten alkaa hyvä aamu jne. Opettaja ohjaa tarvittaessa.  

 Aamunavaus: 8.30–9.00 

 Toiminnallista: 9.00–9.30 

kahvi 

 Keskustelu: 10.00–10.30 

 Musiikillista: 10.30–11.00 

ruokailu (eväspussit/nyyttärit) 

 Toiminnallista: 11.30–12.00 

 Rentoutus: 12.00–12.30 Ota mukaan oma jumppa-alunen! 

 Päivän anti 

 
LIITE: Opiskelijoille lähdeluettelo: 

KIRJOJA JA MATERIAALIA TOIMINNALLISIIN HARJOITUKSIIN 

www.nuortenakatemia.fi -opettajalle- teoriataustaa ja harjoituksia turvallisen ryhmän rakentamiseen 

ja tukemiseen (lataa materriaali pdf) 

www.ryhmayttaminen.fi 

Aalto: Ryppäästä ryhmäksi. 2000. 

Aarnio ja Vuorinen: Vuorovaikutus ja yhteistyö -ryhmätyön opas. 1991. 

Absetz: Tehdään porukalla, yhteistyön käsikirja. 1994. 

Hyppönen ja Linnossuo: Zip, zap ja poing. 2002. 

Jauhiainen: Ryhmäilmiö. 1994. 

Niemistö: Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. 1998. 

Vuorinen: Tuhat tapaa opettaa. 1993. 

Williams: Ryhmän salaisuudet. 2002. 

 
 

http://www.nuortenakatemia.fi/


   

 

Liite 2: Jatkuva ryhmäytyminen/ammatillinen kasvu (Kasvun tukeminen ja ohjaus -tutkinnonosa) 
 
 

Tuntisuunnitelma: AMMATILLINEN KASVU 

 

Alkutunnelmia: Miten lukuvuosi lähtenyt käyntiin, millä mielellä nyt jne : Esim. Intiaaninimet / 

kortteja Päivin varastosta 

 POHDINTAA  ”pariporina” : Mitä ammatillinen kasvu tarkoittaa? Lyhyesti ylös ranskalaisin vii-

voin. Tehtävä puretaan niin, että jokainen pari kertoo vuorollaan. Opettaja tekee yhteenvetoa 

esim. taululle  

 Opettajan lyhyt alustus aiheesta, teoriaa 

 

Pieni ryhmätyö aiheesta ”Ammatillisen kasvun vaiheet” 

Ryhmä jaetaan viiteen ryhmään, ryhmät nimetään seuraavasti 

1. Aloittelija 

2. edistynyt aloittelija 

3. pätevä suoriutuja  

4. taitava ammattilainen 

5. asiantuntija 

 

Aikaa n. 10–15 minuuttia etsiä netistä (esim. omalla puhelimella, käytävän tietokoneilta) ko am-

matillisen kasvun vaiheesta. Ryhmän sihteeri tekee muistiinpanot. 

 

Tällä välin opettaja jakaa taulun viiteen osaan ja numeroi osta 1-5. Kun ryhmä on valmis, jokaisen 

ryhmän sihteeri käy kirjoittamassa taululle lyhyesti yhteenvedon omasta aihealueestaan. 

 

Kun kaikki vaiheet näkyvissä taululla jokainen ryhmä esittelee oman tuotoksensa. 

 

Jokaisen vaiheen jälkeen käydään keskustelua esim. omista kokemuksista työelämässä, harrastuk-

sista tai vaikkapa kokemuksista rippileirillä, miten oma rooli muuttui viikon kuluessa. 

 

Tässä on hyvä kytkeä ryhmän kehitysvaiheet ammatilliseen kasvuun.  

Pohdintaa: Miten ryhmän kehitysvaiheet voisivat ammatilliseen kasvuun? 

 

Jos aikaa jää: Moodlessa diat Ammatillinen kasvu, josta opettaja halutessaan voi pitää yhteenve-

don. 

 
 


