
Ryhmäohjaus 
korkeakouluopiskelijoiden 

valmistumisen ja työelämään 
siirtymisen tukena

Jenni Kaisto



Ryhmäohjaus 
korkeakouluopiskelijoiden 

valmistumisen ja työelämään 
siirtymisen tukena. 

Jenni Kaisto

Taitto ja kuvitus: Harri Filppa

ISBN: 978-951-42-9627-7
                    978-951-42-9628-4 (pdf)

Painopaikka: Kalevaprint

Oulun yliopisto, Oulu
Ohjaus- ja työelämäpalvelut

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina -projekti
2011



Sisällysluettelo

Johdanto ............................................................... 2

Osa I. Opiskelijoiden ryhmäohjauskokemuksia
Ennakkokäsityksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta .......................... 5
 Opinnäytetyöryhmään osallistumisen syitä ja odotuksia ryhmältä . .  5
 Uraryhmään osallistumisen syitä ja odotuksia ryhmältä ........... 8
 Ennakko-odotuksia sosiaalisesta mediasta ............................. 10
 Opinnäytetyöryhmäläisten näkemys itsestä opiskelijana ........... 12
 Uraryhmäläisten näkemys itsestä opiskelijana ........................ 13
 Näkemys itsestä työnhakijana ............................................. 14
Kokemuksia ryhmästä ja omasta osaamisesta ryhmäohjauksen jälkeen ...  17
 Ryhmäohjauksen tuki ja merkitys ........................................ 17
 Opinnäytetyöryhmäläisten kokemuksia ryhmän annista ja 
 omasta edistymisestä ........................................................ 18
 Uraryhmäläisten kokemuksia ryhmän annista ja omasta 
 edistymisestä ................................................................... 23
 Sosiaalisen median käyttö ryhmän toiminnan tukena ............... 26
 Ryhmäohjauksen kehittäminen opiskelijoiden näkökulmasta ..... 29

Osa II. Ohjauskoulutus
 Koulutuskokonaisuus ........................................................ 37
 Palaute ohjauskoulutuksesta ............................................... 42
 Ohjauskoulutuksen kehittäminen ......................................... 44

Osa III. Ohjaajien ryhmäohjauskokemuksia
 Ryhmäohjaussuunnitelma ja ryhmät .................................... 47
 Kokemuksia ryhmäohjauksesta .......................................... 52
 Kokemuksia harjoituksista ................................................ 59
 Sosiaalisen median käyttö ryhmäohjauksessa ........................ 79
 Ryhmäohjauksen kehittäminen ........................................... 82
 Oppimiskokemuksia ........................................................ 84

Yhteenveto ja johtopäätökset ............................... 86

Liitteet
 LIITE 1. Osien I, II ja III aineiston hankinta ja vastanneet ........ 90
 LIITE 2. Tiedote ohjauskoulutuksesta .................................. 100
 LIITE 3. Ohjauskoulutuksen aikataulu, Oulun yliopisto ........... 102
 LIITE 4. Avainohjaajien ja tuutoreiden ohjaamat opinnäytetyö- 
 ja uraryhmät korkeakouluittain ........................................... 104



2 3

Johdanto

Valmis tutkinto työelämävalttina (Valtti) -projektissa kehitettiin korkeakouluoh-
jausta toteuttamalla opinnoissaan viivästyneille tai opinnäytetyötä vailla oleville 
korkeakouluopiskelijoille vertaistukeen perustuvia opinnäytetyö- ja uraryhmä-
ohjausmalleja. Lisäksi järjestettiin ohjauskoulutusta ohjaus- ja opetushenkilö-
kunnalle ohjausasiantuntemuksen vahvistamiseksi. 

Ryhmäohjauksen keskeisenä lähtökohtana oli tarjota opiskelijoille tukea opintojen 
etenemiselle ja opinnäytetyön loppuunsaattamiselle sekä joustavaan työelämään 
siirtymiselle. Opinnäytetyöryhmässä pureuduttiin ensisijaisesti opinnäytetyön val-
mistumisen ja opintojen edistämisen tukemiseen ja uraryhmässä urasuunnitteluun 
ja työelämätiedon vahvistamiseen. Ryhmäohjauksessa hyödynnettiin sosiaalista 
mediaa (muun muassa Ning-yhteisösovellusta, Facebookia ja Wikispaces-wikiä). 
Opinnäytetyö- ja uraryhmien suunnittelussa ja toteutuksessa sovellettiin Oulun yli-
opiston Ohjaus- ja työelämäpalveluissa kehitettyjä ryhmäohjausmalleja. 

Projektin aikana opiskelijoille tarjottiin myös muita opiskeluryhmiä, kuten Otetta 
opintoihin-, Arjenhallinta- ja hyvinvointi -ryhmiä, joissa opiskelijoita tuettiin opin-
tojen loppuun saattamisen ja työelämään siirtymisen ohella muun muassa opiske-
lukyvyssä ja muun elämän yhteensovittamisessa. Tämä kirja keskittyy kuitenkin 
opinnäytetyö- ja uraryhmien toiminnan ja niistä saatujen kokemusten kuvaamiseen.

Valtti-projektin ohjauskoulutuksissa vahvistettiin korkeakoulujen ohjaus- ja ope-
tushenkilökunnan ohjaustaitoja etenkin opiskelijoiden ryhmäohjauksessa, opis-
kelu- ja opinnäytetyöprosessin ohjauksessa sekä uraohjauksessa ja työelämäval-
mennuksessa. Kaikille avointen ohjauskoulutusten lisäksi projektissa koulutettiin 
projektiin nimetyt korkeakoulukohtaiset avainohjaajat ja koulutusohjelma- tai 
tieteenalakohtaiset tuutorit. Avainohjaajia kouluttivat Valtti-projektin projekti-
henkilöstö ja he myös osallistuivat Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen 
järjestämään Uraohjaajan asiantuntijaohjelmaan (30 op) (koulutukset ajoittui-
vat alkuvuodesta 2009 kevääseen 2010). Tuutoreiden kouluttamisesta vastasivat 
avainohjaajat yhteistyössä projektihenkilöstön kanssa (koulutus ajoittui keväästä 
syksyyn 2010). Avainohjaajat ja tuutorit koulutettiin ennen opinnäytetyö- ja ura-
ryhmäohjauksien aloittamista.

Opinnäytetyö- ja uraryhmäohjaus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä 
vaiheessa avainohjaajat ohjasivat ryhmiä lukuvuonna 2009–2010. Toisessa vai-
heessa (lukuvuonna 2010–2011) sekä avainohjaajat että tuutorit ohjasivat opinnäy-
tetyö- ja uraryhmiä. Avainohjaajat toimivat tuutoreiden tukena ja ohjaajina ryhmä-
ohjauksen toteutuksen ajan. 
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Tähän kirjaan on koottu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoiden ja 
ohjaus- ja opetushenkilökunnan kokemuksia ja kuvauksia projektiin liittyvästä ke-
hittämistyöstä. Kokemukset perustuvat opiskelijoiden kyselytutkimukseen ja oh-
jaajien kyselyihin, haastatteluihin, ja päiväkirjamerkintöihin (ks. liite 1). Kirjan 
tarkoituksena on nostaa esiin opiskelijoiden ja ohjaus- ja opetushenkilökunnan ko-
kemia hyviä ryhmäohjauskäytäntöjä sekä antaa tilaa projektiin osallistujille kertoa 
omista tuntemuksistaan ja ajatuksistaan ryhmäohjauksesta.

Tähän kirjaan on koottu valikoiden projektin valmistu.net-sivustolla1 julkaistujen 
raporttien sisällöt. Tämä kirja sisältää tärkeimmät ja merkittävimmät kehittämis-
työn tulokset, raporteissa on yksityiskohtaisempia tietoja tutkimuksen toteutukses-
ta, analyysista ja tuloksista. Avainohjaaja Päivi Saari ja Valtti-harjoittelija Kaisu 
Kanstrén osallistuivat kirjoittajan ohella tutkimusaineistojen koontiin, analyysiin 
ja raportointiin. Päivi osallistui ohjauskoulutuksen aineiston tuottamiseen ja tulkit-
semiseen2 (tämän kirjan osa 2). Kaisu osallistui merkittävällä tavalla tuutoreiden 
ryhmäohjauskokemusten keräämiseen3 (tämän kirjan osa 3). Hän vastasi tuutorei-
den haastattelujen suunnittelusta, keräämisestä, analyysista ja raportoinnista. Myös 
projektin muut avainohjaajat, tuutorit ja projektipäällikkö ovat omalla panoksel-
laan mahdollistaneet kirjan toteuttamisen. Kiitän heitä lämpimästi.

1 http://www.valmistu.net -> tuloksia -> materiaalit ja julkaisut -> julkaisut, artikkeli ja raportit
2 Ohjauskoulutuksen raportti: Kaisto, J., & Saari, P. 2010. Valtti-tuutorikoulutus keväällä 2010. Valtti-
tuutorien ja avainohjaajien kokemuksia koulutuksesta. Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut. 
http://www.valmistu.net/files/valtti-tuutorikoulutus_kevaalla_2010.pdf
3 Tuutorien ryhmäohjauskokemusten raportti:  Kanstrén, K., & Kaisto, J. 2011.Tuutorien kokemuksia 
opinnäytetyö- ja uraryhmien ohjaamisesta.  Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut. http://www.
valmistu.net/files/tuutorien_kokemuksia_opinnaytetyo-_ja_uraryhmien_ohjaamisesta.pdf
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ENNAKKOKÄSITYKSIÄ RYHMÄSTÄ JA 
OMASTA OSAAMISESTA

Opinnäytetyöryhmään osallistumisen syitä ja 
odotuksia ryhmältä

Osallistuminen

Opiskelijat kertoivat osallistuvansa ryhmään, koska he halusivat saada tukea 
ja ohjausta opintoihin ja/tai opinnäytetyön tekemiseen. Useat totesivat päättä-
neensä valmistua ja saada tutkintotodistuksen, mutta heidän opinnäytetyönsä 
oli kesken tai opinnot olivat jääneet roikkumaan. Etenkin yliopisto-opiskelijat 
nimesivät tavoitteekseen valmistumisen. Ryhmään osallistuttiin myös, koska 
opiskelijat halusivat kuulua ryhmään ja saada ryhmältä tukea. Osa opiskeli-
joista oli työelämässä, halusivat kontaktin korkeakoulumaailmaan ja ryhmän 
ajateltiin linkittävän opiskelijayhteisöön. Muutamat totesivat osallistuvansa 
ryhmään jonkun suostuttelemana. Näin sanoivat etenkin ammattikorkeakou-
luopiskelijat.

Opiskelijat ajattelivat saavansa ryhmästä tukea ja ohjausta opintoihin ja/tai 
opinnäytetyön tekemiseen, kuten tekstin kirjoittamiseen, sisällysluettelon ja 
lukujen hahmotteluun sekä ajankäyttöön, kuten opiskelurytmin löytämiseen. 
Tukea kaivattiin opintokokonaisuuksien koostamisessa: ammattikorkeakou-
luopiskelijat tarvitsivat tietoa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 
(AHOT-käytäntö) ja yliopisto-opiskelijat ohjausta opintokokonaisuuden koos-
tamisessa ja valinnassa sekä tutkintouudistuksiin liittyvissä asioissa. Opiskeli-
jat myös ajattelivat saavansa ryhmästä puhtia opiskeluun ja varaavansa ryhmä-
tapaamisilla aikaa opiskeluun. 
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Opinnäytetyöryhmään 
osallistuminen Opiskelijan kommentti

Tuki ja ohjaus opiskelulle 

ja opinnäytetyön tekemiselle

Tavoitteena valmistuminen

Jonkun suosittelemana ja/tai 

mielenkiinnosta 

Vertaistuki

Odotukset

Opinnäytetyöryhmältä odotettiin etenkin kannustusta opinnäytetyön tekoon ja mah-
dollisuutta (aikaa ja paikkaa) työstää opinnäytetyötä. Opiskelijat toivoivat, että ryhmä 
auttaisi heitä opinnäytetyön ja opintojen edistämisessä, esimerkiksi mahdollistaisi opin-
näytetyön aiheen pohtimisen. He toivoivat selkeitä ohjeita ja ratkaisuja muun muassa 
opiskelun suunnitteluun, ajanhallintaan, kirjoittamiseen ja tiedonhakuun. He ajattelivat 

Opinnäytetyön aloittaminen tuntui vaikealta eikä kirjoi-

tusprosessi tuntunut lähtevän käyntiin. Halusin jonkinlaista 

tukea prosessiin. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Jonku joka saa herätettyä koulumielen ja opiskeluhalut. Ja 

jonka myötä saa asetettua dead linejä itelle. (ammattikor-

keakouluopiskelija)

Vaikeudet onnistua käyttämään aikani tehokkaasti lopputyön 

tekemiseen. (yliopisto-opiskelija)

Vakaumus siitä, etten saisi lopputyötä valmiiksi ilman ryh-

mäohjausta. Aikaisemmin olin yrittänyt valmistua yksin […] 

ja epäonnistuin. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Minulla on ollut pitkään gradu kesken ja vakaana aikomuk-

sena on tehdä se nyt valmiiksi ja saattaa tutkinto loppuun. 

Koen, että tarvitsen jokaisen oljenkorren tavoitteeni saa-

vuttamiseksi. (yliopisto-opiskelija)

Ryhmänohjaajani vinkkasi minulle ryhmästä, koska opintoni 

eivät ole oikein edenneet pariin vuoteen. (ammattikorkea-

kouluopiskelija)

Ryhmästä saa vertaistukea ns. ”oman luokan” puuttuessa. 

(ammattikorkeakouluopiskelija)

Ajattelin saavani ryhmästä vertaistukea graduponnisteluihini. 

(yliopisto-opiskelija)
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ryhmän valavan uskoa valmistumiseen, tuovan myönteisempää asennoitumista opiske-
luun ja antavan motivaatiota ja intoa opintojen edistämiseen. Opiskelijat myös toivoivat 
saavansa ryhmästä vertaistukea. He arvelivat ryhmätapaamisen tarjoavan tilaisuuden 
ratkaista asioita yhdessä, jakaa kokemuksia ja tulla kuulluksi. 

Odotukset ryhmältä Opiskelijan kommentti

Tuki ja ohjeet opiskelulle 

ja opinnäytetyön tekemiselle

Motivaatio opinnäytetyön 

edistämiselle

Vertaistuki

Selkeitä ohjeita ja apua opinnäytetyön kirjoittamiseen liit-

tyen, tiedonhakuun ym. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Inspiroivaa apua ajanhallintaan ja kritiikkiä tutkimus-

kysymykseni sekä tutkimusotteen suhteen. (yliopisto-

opiskelija)

Vinkkejä nimenomaan gradun jämäkkään eteenpäin viemi-

seen, mutta myös muuhun suunnitelmalliseen opiskeluun. 

(yliopisto-opiskelija)

Kun ryhmään on liitytty, niin se myös samalla automaat-

tisesti sitouttaa ryhmäläisiä ryhmän tavoitteisiin eli opin-

näytetyön valmistumiseen. Julkisen häpeän välttääkseen 

ryhmäläiset varmasti haluavat valmistua. (ammattikorkea-

kouluopiskelija)

Moraalista / henkistä velvoitusta valmistumisen tapahtumi-

seksi. (yliopisto-opiskelija)

Vertaistuki on ehkä tärkein minkä kautta toivoo ryhmän 

vievän eteenpäin. Muiden kokemuksista oppii paljon ja on 

kiva nähdä, että muillakin opinnot voi takkuilla, vaikkei sitä 

kenellekään toivoisi. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Kokemuksien jakamista, tsemppaamista. Vinkkejä onnistu-

misen ilon jakamista sekä ei-onnistumisen jakamista.  Yh-

teismurjotusta. (ammattikorkeakouluopiskelija) 
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Uraryhmään osallistumisen syitä ja odotuksia 
ryhmältä

Osallistuminen

Opiskelijat hakeutuivat uraryhmään, koska valmistuminen, työelämään siirtymi-
nen ja omat työllistymismahdollisuudet aiheuttivat epävarmuutta, jopa pelkoa. 
Yliopisto-opiskelijat kertoivat ammattikorkeakouluopiskelijoita useammin omien 
uravalintojen olevan epäselviä ja kokivat työelämään siirtymisen pelottavana. 

Uraryhmään osallistuminen Opiskelijan kommentti

Epävarmuus valmistumisesta, 

työllistymisestä ja työelämään 

siirtymisestä

Apua työnhakuun ja tukea 

oman osaamisen 

tunnistamiseen

Mielenkiinnosta, uteliaisuudesta 

Opintopisteiden saamiseksi

Vertaistuki

Epävarmuus omasta osaamisesta ja selkeän toimintasuun-

nitelman puuttuminen uran suhteen. (yliopisto-opiskelija)

Omat urasuunnitelmani tuntuvat hyvin hatarilta ja tulevai-

suus pelottaa. Työllistyminen on hankalaa ja oma osaaminen 

ei ole ihan selkeää. Tuntuu että nyt on korkea aika alkaa miet-

timään tulevaisuutta kunnolla ja tehdä jonkinlaisia kantavia 

päätöksiä elämän ja uran suhteen. En halua syrjäytyä valmis-

tumisen jälkeen, se pelottaa paljon. (yliopisto-opiskelija)

Haluan oppia tekemään joukosta erottuvia työhakemuk-

sia sekä ansioluetteloita. Myös omien taitojen tunnistami-

nen ja niiden esilletuonti kaipaavat kehitystä. (ammatti-

korkeakouluopiskelija)

Haluan oppia paremmin mainostamaan omia vahvuuksiani ja 

oppia havainnoimaankin niitä paremmin. (yliopisto-opiskelija)

Uteliaisuus: miten pystyisin kehittymään ryhmän avulla. On 

jo aika suunnata katseet työelämään ja suunnitella työnha-

kua ja työmahdollisuuksia. (yliopisto-opiskelija)

Tarvitsin kolme opintopistettä. (ammattikorkeakoulu-

opiskelija)

Ajattelin, että se olisi hyvä tilaisuus keskustella asioista 

muiden samassa tilanteessa olevien opiskelijoiden kanssa. 

(yliopisto-opiskelija)
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Opiskelijat osallistuivat uraryhmään saadakseen tietoa työelämästä ja urava-
linnoista, vinkkejä työnhakuun sekä tukea oman osaamisen hahmottamiseen ja 
markkinointiin. Useat kokivat omat työnhakutaitonsa riittämättömiksi ja olivat 
huolissaan kilpailusta työnhaussa. Monet osallistuivat ryhmään myös mielen-
kiinnosta ja uteliaisuudesta. Ryhmän koettiin tarjoavan mahdollisuuden pohtia 
työelämää ja valmistumista.

Yhdessä ammattikorkeakoulussa uraryhmä oli vapaavalintainen kurssi, josta sai 
opintopisteitä ja joitakin opiskelijoita houkuttivat opintopisteet. Yliopistojen ryh-
mät eivät olleet opintopisteytettyjä. Muutama yliopisto-opiskelija osallistui uraryh-
mään saadakseen vertaistukea. Ammattikorkeakouluopiskelijat eivät maininneet 
vertaistukea ryhmään osallistumisen syyksi.

Odotukset

Uraryhmältä odotettiin tietoa työelämästä ja oman alan työllistymismahdolli-
suuksista sekä apua työnhaussa. Opiskelijat toivoivat yhteyksiä yrityksiin ja 
organisaatioihin, oikeiden työnhakukanavien löytämistä sekä ideoita mistä ja 
miten hakea töitä. Opiskelijat toivoivat saavansa ryhmältä uskoa työllistymi-
seen ja kannustusta työnhakuun. He odottivat ryhmältä myös apua omien vah-
vuuksien ja osaamisen hahmottamiseen. Edelleen opiskelijat kertoivat odotta-
vansa ryhmältä vertaistukea: he halusivat jakaa kokemuksia ja oppia toisten 
kokemuksista.
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Odotukset ryhmältä Opiskelijan kommentti

Tietoa työelämästä, apua 

työnhakuun

Apua oman osaamisen 

tunnistamiseen sekä 

ansioluettelon ja työhakemuksen 

kirjoittamiseen

Vertaistuki

Ennakko-odotuksia sosiaalisesta mediasta 

Opiskelijat suhtautuivat sosiaaliseen mediaan (esimerkiksi Ning- ja Facebook-
yhteisöpalveluun) sekä myönteisesti että varautuneesti. Toisaalta useimmat 
asennoituivat sosiaalisen median käyttöön ryhmässä avoimesti ja kannattivat 
sen käyttöönottoa. Opiskelijat ajattelivat sosiaalisen median tarjoavan etenkin 
ryhmätoimintaa tukevia keskustelumahdollisuuksia, kuten tilan vaikeista asiois-
ta puhumiseen. Hyväksi puoleksi koettiin myös materiaalin ja kokoontumisai-
kataulujen saatavuus sekä osallistumismahdollisuudet ajasta ja paikasta riippu-
matta. Toisaalta opiskelijat eivät olleet kovin vakuuttuneita sosiaalisen median 
käytöstä. Vaikka sosiaalinen media oli osa usean jokapäiväistä arkea, sen käyttö 
opiskelussa koettiin vieraaksi. Joukossa oli myös opiskelijoita, joilla ei ollut ko-
kemusta sosiaalisesta mediasta tai juuri ryhmässä käytettävästä sovelluksesta. 
Useat kertoivat, ettei heillä ollut selvää, miten ja mihin sosiaalista mediaa oli 
tarkoitus ryhmässä käyttää. 

Etenkin sosiaalisen median avoimuus ja yksityisyyden suoja mietityttivät. Opiskelijat 
kokivat, että heillä tulisi olla oikeus valita mihin he omia tietoja käyttävät: moni ei ollut 

Apua tietokanavien löytymiseen (mistä voi hakea töitä). 

(yliopisto-opiskelija)

Toivon, että käymme läpi mahdollisimman erilaisia työpaik-

koja, joissa voisimme työskennellä, ottaen tietenkin huomi-

oon sivuaineet ja aikaisemman työkokemuksen. (yliopisto-

opiskelija)

Että saan valmiuksia tulevaa työelämääni koskien ja opin 

tuntemaan paremmin kykyni ja miten voin parhaiten käyt-

tää niitä. (ammattikorkeakouluopiskelija) 

Kiinnostaa miten osaisi paremmin ilmaista asiat hakemuk-

sessa ja ansioluettelossa. (yliopisto-opiskelija)

Odotan ryhmältä hyviä käytännön vinkkejä, omia koke-

muksia ja kaverilta kuultuja kokemuksia. (ammattikorkea-

kouluopiskelija)
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liittynyt sosiaalisen median palveluihin ja ajatteli, ettei ryhmä välttämättä ollut paras 
väylä liittyä niihin. Opiskelijat toivoivatkin, että opiskeluun liittyvissä asioissa käytet-
täisiin korkeakoulussa jo käytössä olevia verkkoympäristöjä. He myös korostivat ryh-
mätapaamisten merkitystä eivätkä pitäneet sovelluksen käyttöä ryhmässä tarpeellisena. 

Ennakko-odotukset 
sosiaalisesta mediasta Opiskelijan kommentti

Kannattaa kokeilla 

Tarjoaa osallistumis- ja 

vuorovaikutusmahdollisuuksia

Ei vakuuttunut, ei pidä 

tarpeellisena

Sosiaalinen media tai ryhmässä 

käytetty sovellus ei ole tuttu

Nykyaikaista, en koe sitä mitenkään negatiivisesti. (ammat-

tikorkeakouluopiskelija)

Sosiaalisen median käyttö kuulostaa hyvälle. Nykyään käy-

tetään muutenkin paljon sosiaalisia medioita hyväksi mo-

nessa asiassa. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Kuulostaa vallan mainiolta. (yliopisto-opiskelija)

Hyvä ja luova tapa saada nopea yhteys ryhmäläisiin. (am-

mattikorkeakouluopiskelija)

Hyvä lisä virtuaalisena tukiverkkona ja joustava tapa 

niille, jotka eivät pääse aina tapaamisiin. (yliopisto-

opiskelija)

En kannata sosiaalisia medioita. (ammattikorkeakoulu-

opiskelija)

En ole ihan varma siitä, mitä mieltä olen Facebookin käy-

töstä tässä ryhmässä. En pidä Facebookkia luotettavana 

etenkään tietosuojan osalta, joten vaikka ryhmä on salai-

nen, en täysin luota, etteikö se voisi jotakin kautta näkyä 

ulkopuolisille. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Tuntuu aika tylsältä käyttää sosiaalista mediaa kurssilla, 

jolla luulin ideana olevan kasvotusten keskusteleminen. 

(yliopisto-opiskelija)

Outo minulle. (ammattikorkeakouluopiskelija)

En ole koskaan ennen kuullut siitä. (yliopisto-opiskelija)
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Opinnäytetyöryhmäläisten näkemys itsestä 
opiskelijana

Opinnäytetyöryhmäläiset näkivät itsensä kohtalaisen huonoina opiskelijoina. Use-
at tunsivat, ettei heidän opiskelukykynsä ollut riittävä. Opiskelukykyä heikentävik-
si asioiksi mainittiin muun muassa yksinäisyys, motivaatio- ja itsetunto-ongelmat, 
väärä ala, haastava elämäntilanne, jaksaminen sekä ohjauksen vähäisyys. Monet 
kokivat yksinkertaisesti olevansa huonoja opiskelemaan. Opiskelua hankaloitta-
viksi asioiksi nostettiin toisaalta laiskuus ja ajanhallinnan haasteet ja toisaalta ää-
rimmäinen tunnollisuus, tarkkuus ja kunnianhimoisuus. Opiskelumahdollisuuksia 
heikentäväksi asiaksi kerrottiin myös opiskelu työn ja/tai perhe-elämän ohessa. 
Kohtalaisen harva opinnäytetyöryhmään osallistunut opiskelija ajatteli olevansa 
hyvä opiskelija tai tunnisti oman osaamisensa.

Näkemys itsestä opiskelijana Opiskelijan kommentti

Opiskelukyky heikko, laiskuus 

ja ajankäytön haasteet

Tunnollinen, perfektionisti

Hyvä opiskelija, tunnistaa 

omat opiskelutaidot

Tällä hetkellä melko ”toivottamana tapauksena”, laiska, tyh-

mä ja aikaansaamaton... (ammattikorkeakouluopiskelija)

Olen aika surkea: ajankäyttö on pahin kompastuskivi ja on 

niitä muitakin. (yliopisto-opiskelija)

Odotan itseltäni liikaa, jolloin siis realismi puuttuu ja 

saan vielä vähemmän aikaiseksi. (ammattikorkeakoulu-

opiskelija)

Olen opiskelijana/ihmisenä/työntekijänä hyvin ehdoton. 

Joko teen asiani 100% tai sitten en ollenkaan, tämä hei-

jastuu kaikkeen tekemiseen. Olen itselleni hyvin vaativa ja 

kunnianhimoinen. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Opiskelijana koen, että olen vasta alkanut oppia, miten 

tämä opiskelu paremmin sujuisi, miten esimerkiksi moti-

voida itseään ja miten hallita ajankäyttöään. (ammattikor-

keakouluopiskelija)

Omaksun nopeasti uusia asioita ja ajatuksia, osaan mie-

lestäni yhdistää ja saostaa uuden tiedon vanhaan hyvinkin 

helposti ja innovatiivisesti. (yliopisto-opiskelija)
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Osa-aikainen opiskelija 

(opiskelee esimerkiksi työn 

ohessa)

Uraryhmäläisten näkemys itsestä opiskelijana

Uraryhmäläisten näkemykset itsestä opiskelijana poikkesivat opinnäytetyöryh-
mäläisten ajatuksista. Uraryhmäläiset kertoivat olevansa hyviä ja motivoituneita 
opiskelijoita. Moni kuvasi omaa oppimistyyliään ja tiesi, miten oppii parhaiten. 
Usea kertoi opiskelleensa laajasti kaikenlaista ja moni mainitsi tavoitteekseen val-
mistumisen lähitulevaisuudessa. Muutamat kuvasivat itseään perfektionistiksi ja 
vain harva koki olevansa laiska tai kertoi olevansa epävarma omista taidoistaan. 

Näkemys itsestä 

opiskelijana Opiskelijan kommentti

Hyvä opiskelija, tunnistaa 

omat opiskelutaidot

Olen luennoista erityisesti hyötyvä opiskelija, ja pidän kes-

kusteluista oppimisen keinona erityisesti. (ammattikorkea-

kouluopiskelija)

Olen laaja-alainen observoija. Olen kiinnostunut monesta 

asiasta ja opiskellutkin monia erilaisia taitoja. (yliopisto-

opiskelija)

Näen itseni varsin motivoituneena ja aktiivisena. (yliopisto-

opiskelija)

Kokopäiväisen opiskelijan rooli sopisi itselleni paljon parem-

min, mutta perhe/rahatilanteen vuoksi joudun opiskelemaan 

työn ohella ja ei ole kovin helppo yhtälö olla kokopäivätöis-

sä; hoitaa perhettä, huolehtia iäkkäistä sairaista vanhemmista, 

antaa aikaa lapsenlapsille... (ammattikorkeakouluopiskelija)

Opiskelijat tarvitsevat 
opiskelutaitojen ohjausta ja 
tietoa opiskelua edistävistä 

asioista, kuten ajanhallinnasta, 
motivaatiosta ja opintojen 

suunnittelusta
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Tunnollinen, perfektionisti

Epävarma omista taidoista ja 

osaamisesta

Näkemys itsestä työnhakijana

Opinnäytetyö- ja uraryhmäläisillä oli samankaltaiset näkemykset itsestä työnhaki-
jana eivätkä ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja yliopisto-opiskelijoiden näke-
mykset eronneet toisistaan. Opiskelijoiden näkemykset itsestä työnhakijana jakau-
tuivat kahteen ulottuvuuteen: (1) kuvauksiin siitä, millaisia he ovat työnhakijoina 
ja (2) kuvauksiin siitä, millaista työnhaku on.

Työnhakijoina opiskelijat sanoivat olevansa epävarmoja, tietämättömiä ja jopa 
toivottomia. Useille kuva itsestä työnhakijana oli jäsentymätön ja eivätkä he hah-
mottaneet omia taitojaan, tietojaan ja osaamistaan. Opiskelijat kertoivat, etteivät 
he tiedä miten hakea töitä ja kokivat oman osaamisen markkinoinnin vaikeaksi. 
Epävarmuutta aiheuttivat myös tutkinnon tai työkokemuksen puuttuminen – toiset 
kokivat, että heiltä puuttui vaadittava tutkinto, toisten mukaan heillä ei ollut tar-
peeksi työkokemusta. 

Oli myös opiskelijoita, jotka kuvasivat hyvin omaa osaamistaan työnhakijana ja 
suhtautuivat avoimesti työelämään ja työnhakuun. He kuvasivat itseään esimer-
kiksi aktiivisiksi, reippaiksi, luotettaviksi, päteviksi, innokkaiksi, sitoutuneiksi ja 
yritteliäiksi. Joillakin opiskelijoilla oli työkokemusta ja he eivät ajatelleet työn 
saannin olevan ongelmallista. Muutamat kertoivat, etteivät he vastaushetkellä 
hae töitä tai totesivat olevansa töissä. Muutama opiskelija myös kertoi haluavan-
sa valita työpaikan, eikä ollut valmis ottamaan mitä tahansa työtä vastaan.

Opiskeluasioissa olen hyvin lähellä perfektionistia. En pidä 

epäonnistumisesta ja suoritan kursseja melko nopeaa tah-

tia. Tämä tarkoittaa, että kouluasiat aiheuttavat myös jonkin 

verran stressiä minulle. (yliopisto-opiskelija)

Yritän parhaani, vaikken näe onnistuvani juurikaan opiske-

luissani. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Oma osaaminen on pirstaloitunutta, en tiedä enää missä 

olen hyvä ja missä en. (yliopisto-opiskelija)
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Näkemys itsestä 

työnhakijana Opiskelijan kommentti

Epävarma

Tunnistaa oman osaamisen 

ja vahvuudet

On työkokemusta

Ei hae töitä

On työelämässä 

Valikoi avoimia työtehtäviä

En ole missään edellisessä oppilaitoksessa saanut tarvitta-

vaa työnhakuun ohjausta, joten koen olevani työnhakijana 

huomattavasti muita huonompi. (ammattikorkeakoulu-

opiskelija)

Minulla on työkokemusta, jolla on kysyntää työmarkki-

noilla. Kompastuskivenä on tutkintopuoli, sillä minulla 

on vain opistotason tutkinto. (ammattikorkeakouluopis-

kelija)

Asiallinen, rauhallinen. Yhteistyökykyinen, joustava, tun-

neälyinen. (ammattikorkeakouluopiskelija) 

Olen hyvä organisoimaan ja järjestämään asioita sekä 

pitämään asioita hallinnassa. Hallitsen isoja asiakokonai-

suuksia. Tulen toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa ja 

tarpeen tullen osaan olla myös diplomaattinen. (yliopisto-

opiskelija)

Minulla on monipuolisesti ja paljon työkokemusta. Töihin 

pääseminen ei tule koitumaan ongelmaksi. (yliopisto-

opiskelija)

Haluan tehdä työtä, mutta en enää mitä tahansa, vaan 

valikoin mieleisimmästä. (ammattikorkeakouluopiske-

lija)

Olen vakituisessa työsuhteessa enkä siis ole työnhakija. 

(yliopisto-opiskelija)

Opiskelijat tarvitsevat 
ohjausta urasuunnittelussa, 

työnhaussa ja oman osaamisen 
hahmottamisessa
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Työnhakua koskevat kommentit liittyivät opiskelijoiden käsityksiin siitä, mil-
lainen on hyvä työnhakija, mitä kannattaa tai pitää tehdä työpaikan saamisek-
si ja millainen työnhakuprosessi on. Moni epäili omia työllistymismahdolli-
suuksia. Opiskelijat kuvasivat kilpailua kovaksi ja kertoivat työhaastatteluun 
pääsemisen olevan vaikeaa. He kuitenkin ajattelivat, että työhaastattelukutsun 
saamisen jälkeen työllistymismahdollisuudet kasvavat huomattavasti. Opiske-
lijoiden mukaan haastattelutilanteessa he pystyisivät kuvamaan omaa osaamis-
taan paremmin kuin työnhakupapereissa ja vakuuttamaan työnantajan omasta 
osaamisesta. Edelleen moni ei tiennyt millaisia työpaikkoja tai työtehtäviä he 
voivat hakea. Usea korosti tutkinnon ja/tai työkokemuksen merkitystä. Opiske-
lijat toivoivatkin ohjausta omien vahvuuksien hahmottamisessa, vahvuuksien 
kokoamisessa työhakemukseen ja näiden vahvuuksien markkinoinnissa työ-
haastattelussa.

Näkemys työnhausta Opiskelijan kommentti

Kilpailu työpaikoista kovaa

Tarvitsee ohjausta oman 

osaamisen hahmottamiseksi ja 

markkinoimiseksi

Työnhakijana paperini luultavasti hukkuvat harmaaseen 

massaan. Työhaastattelut sen sijaan olen hoitanut mallik-

kaasti. Uskon haastattelijan näkevän minut luotettavana. 

(ammattikorkeakouluopiskelija)

Tuntuu, että olisin todella hyvä työntekijä jollekin kunhan 

saisin ”myytyä” itteni haastatteluissa. (ammattikorkeakou-

luopiskelija) 

Vakuuttava työnhakija on työssä oleva tai työssä oleva 

opiskelija. (yliopisto-opiskelija)

Vaikea tietää, millaisia paikkoja hakea, jos ei olisi kyseessä 

kesätyöt tms. esim. myyjänä. (yliopisto-opiskelija)

Koska minulla ei ole teknillisen alan työkokemusta, en 

usein tiedä tarkalleen millaisia työntekijöitä mihinkin työ-

tehtävään haetaan. Tämän vuoksi en välttämättä osaa rajata 

hakemustani sopivasti, tai hakea töitä oikeista tehtävistä. 

(yliopisto-opiskelija)
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KOKEMUKSIA RYHMÄSTÄ JA OMASTA 
OSAAMISESTA RYHMÄOHJAUKSEN JÄLKEEN

Ryhmäohjauksen tuki ja merkitys

Opiskelijat kokivat ryhmään osallistumisen palkitsevaksi ja tunsivat ryhmän tu-
keneen heidän ponnistuksiaan ja etenemistään. Etenkin opinnäytetyöryhmäläiset 
kertoivat ryhmän tukeneen heidän opinnäytetyönsä edistämistä.

On hienoa, että tämmöisiä jumituskerhoja järjestetään. On liian paljon 
opiskelijoita, jotka omin päin yrittävät pähkäillä monien kysymysten 
edessä kuitenkaan edistymättä, monet myös luulevat, että ovat ainoita 
jotka jumittavat. Tällaisellä kurssilla huomaa, että on paljon samassa ti-
lanteissa olevia ja se jo helpottaa oloa. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Olen tyytyväinen ja onnellinen ryhmään osallistumisen vuoksi, vaikka 
siitä ei saanut yhtään opintopistettä ja vaikka se oli täysin vapaaehtoi-
nen. En kadu yhtään, että ilmoittauduin ja osallistuin ryhmän toimin-
taan. Kannattaa mainostaa enemmän tuleville graduntekijöille, kun kai-
killa on samankaltaisia ongelmia, stressiä ja haasteita toteuttaa ja saada 
valmiiksi gradu. (yliopisto-opiskelija)

Ohjauksen tärkeyttä opintojen ja työelämään siirtymisen edistämisen kannalta ko-
rostettiin.

Omasta mielestäni yliopistojen on vastattava työelämän muutoksiin, ei 
niinkään muuttamalla oppiaineita vaan parantamalla oppilaanohjausta! 
(yliopisto-opiskelija)

Ryhmän keskustelut ovat tärkeitä ja antoisia

Vertaistuki on merkittävä 
motivoitumisen keino

Vertaistuki antaa voimia ja 
auttaa viemään omia opiskelu- ja 

uratavoitteita eteenpäin
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Yhdeksi merkittävimmäksi asiaksi opiskelijat nostivat ryhmän ja vertaisten 
tuen. Vertaiset avasivat opiskelijoiden ymmärrystä omasta tilanteesta ja antoi 
peilauspintaa oman tilanteen ymmärtämiselle – oma tilanne ei ollut välttämättä 
sen kummallisempi kuin toistenkaan. Näin oli etenkin opinnäytetyöryhmäläisten 
keskuudessa.

Kaikki ryhmässä oli ns. samassa tilanteessa, joskin opintojen jumiu-
tuminen oli kiinni eri syistä. Kurssilla tajusi että oma tilanteeni ei ole 
ainutlaatuinen vaan muillakin on vastaavia ongelmia. (ammattikorkea-
kouluopiskelija)

Tukea antoi se, että ei tarvinnut hävetä olevansa huono, että sai avoimes-
ti olla sellainen kuin oli, ja se myös auttaa ryhmän ulkopuolella olemaan 
avoimempi opparin [opinnäytetyön] sujumisestaan. Miksi kaiken muka 
aina pitäisi sujua hyvin kaikilla? Eihän se niin mene! Elämä, ihmiset tai 
koulu eivät ole täydellisiä, miksi sitä pitäisi vaatia. (ammattikorkeakou-
luopiskelija)

Usein asiat saavat suhteettomia mittasuhteista silloin kun niitä pohtii 
pelkästään yksin tai ei ole ketään, jonka kanssa jakaa omia tuntemuksia. 
(yliopisto-opiskelija)

Muutamat opiskelijat mainitsivat erikseen ohjaajan tuen, kannustuksen ja asi-
antuntemuksen olleen ryhmässä antoisinta. 

Koin saavani eniten tukea ryhmän vetäjältä, joka kannusti eteenpäin ja 
jolla oli eniten tietoa ja käytännön kokemusta tutkimusprosessien toteut-
tamisesta. (yliopisto-opiskelija)

Opinnäytetyöryhmäläisten kokemuksia  
ryhmän annista ja omasta edistymisestä

Ryhmän anti

Opintojen ja opinnäytetyön sujuvuutta edistivät ryhmässä tehdyt harjoitukset ja 
keskustelut sekä ylipäänsä ryhmätoiminta, joka sitoutti opiskelijat ryhmään ja toi 
myönteistä painetta oman tilanteen edistämiseksi. Seuraavalle sivulle on koottu 
opinnäytetyöryhmäläisten kokemuksia siitä, mitä he saivat ryhmältä.
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Ryhmän anti Opiskelijan kommentti

Tuki ja ohjeet opiskelulle ja 

opinnäytetyön tekemiselle

Motivaatio, into ja usko 

opintojen ja opinnäytetyön 

edistämiselle

Vertaistuki

Pääsin työssäni eteenpäin ja sain hyviä vihjeitä mitä 

tehdä jos työ vielä jumiutuu. (ammattikorkea-koulu-

opiskelija)

Opastusta opintometsikössä harhailuun. Esim. olin ”tie-

doton” mitä luentokursseja vaaditaan.   Täyttymys oli ylit-

sevuotavan täydellinen. (yliopisto-opiskelija)

Se, että opintoni todella edistyvät ja menevät eteenpäin 

[…] ryhmä on kyllä laittanut asioita uuteen järjestykseen. 

(yliopisto-opiskelija)

Motivaation ja sitoutumisen kannalta se [ryhmä] oli mi-

nulle tärkeä. Olin jo päättänyt tehdä työn, mutta en ol-

lut kuitenkaan saanut mitään konkreettista tehtyä asian 

eteen. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Kurssin avulla otin gradun esille ja jatkoin kirjoittamista. 

(yliopisto-opiskelija)

Tärkeää oli se, että mukana on muita samassa tilanteessa 

olevia opiskelijoita. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Se, että muillakin on motivaatio- ja aikaongelmia gra-

dujen suhteen, mutta niistä voi päästä yli. (yliopisto-

opiskelija)
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Opintojen ja opinnäytetyön etenemistä tukevat 
harjoitukset sekä opinnoissa ja opinnäytetyössä 
edistyminen

Opinnäytetyöryhmäläiset kertoivat hyötyneensä seuraavista harjoituksista4:

Opiskelijat mainitsivat seuraavat tekijät, jotka vaikuttivat opintojen ja/tai opin-
näytetyön edistymiseen.

Ajankäytön hallinta ja ryhmässä tehdyt sopimukset (kuten tavoitteen asetta-
minen jokaiselle tapaamiskerralle)

Tuli tehtyä työtä, kun tiesi, että ryhmässä pitää kertoa miten on edisty-
nyt. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Lupaukset joita tehtiin itselle seuraavaa viikkoa ajatellen. Perjantaisin 
tuli usein palattua lukemaan oma lupaus ja tehtyä se, mikäli se oli maa-
nantain jäljiltä vielä tekemättä. (yliopisto-opiskelija)

Opinnäytetyöprosessin ja prosessin eri vaiheiden ymmärryksen lisäänty-
minen

Koen, että opinnäytetyön ohjaakin pääsee helpommalla, kun opiskeli-
jat saavat ryhmässä opinnäytetyöhön liittyvää informaatiota samalla, 
eivätkä opiskelijat kuormita heitä kysymyksillä. (ammattikorkeakou-
luopiskelija)

Ajankäytön hallinta

Tavoitteiden asettaminen

Opiskelumotivaatioon ja 
oppimisstrategioihin liittyvät harjoitukset

Kirjoittamista tukevat harjoitukset

4 Näitä harjoituksia kuvataan tämän kirjan luvussa ”Kokemuksia harjoituksista” (s. 59).
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Opiskelumotivaation ja opiskeluaktiivisuuden lisääntyminen

Ryhmästä on ollut enemmän apua kuin jos olisin joutunut tekemään 
opinnäytetyötäni yksin. En olisi luultavasti saanut sitäkään vähää ai-
kaan. (ammattikorkeakouluopiskelija)

En ole saanut näin paljon opintopisteitä (lukukauden aikana) kasaan kuin 
viimeksi ensimmäisenä opiskelu vuonna. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Opinnäytetyön kirjoittaminen alkoi tai lähti tauon jälkeen uudelleen 
käyntiin

Ryhmän aikana olen päässyt takaisin opiskelu rytmiin. (ammattikorkea-
kouluopiskelija)

Motivaatiota työn tekemiseen vahvistui ja konkretisoitui, kun päätös 
työn tekemisestä tuli ”julkiseksi”. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Opiskelijat, jotka ajattelivat etteivät he olleet edistyneet opinnoissaan 
tai opinnäytetyössään ryhmän aikana, sanoivat tämän johtuvan jostakin 
muusta kuin ryhmästä, esimerkiksi omaan elämään liittyvistä muutok-
sista tai työllistymisestä. 

Käsitys itsestä opiskelijana ja opinnäytetyöntekijänä sekä 
oman toiminnan muutos

Hieman yli puolet opiskelijoista sanoi, ettei heidän käsityksensä itsestä opiskeli-
jana tai opinnäytetyöntekijänä ollut muuttunut ryhmän aikana. Monet totesivat, 
että he painivat ryhmän päätyttyä samojen opintoihin ja opinnäytetyön tekemi-
seen liittyvien ongelmien parissa. Osa tunsi, että ryhmä ei ollut antanut uusia kei-
noja tehdä työtä vaan heillä oli nämä taidot jo ennen ryhmää ja osa jopa koki, että 
ryhmän vaikutuksesta opinnäytetyön tekeminen oli etääntynyt vielä kauemmas.

Opiskelijat, jotka kertoivat oman käsityksensä muuttuneen opiskelijana tai opin-
näytetyöntekijänä sanoivat ymmärtäneensä itsestään jotain uutta, kuten havain-
neensa itsensä tehokkaana ja aikaansaavana opiskelijana. 

Uskon nyt, että voin halutessani saada työn valmiiksi. (ammattikorkea-
kouluopiskelija)

Opin tuntemaan itseäni opiskelijana paremmin. (yliopisto-opiskelija)
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Käsitys itsestä oli muuttunut myös sitä kautta, että opinnäytetyöprosessi oli selkey-
tynyt. Myös tieto, että muut käsittelivät samoja asioita, helpotti.

Normin mukainen opinnäytetyön tekeminen on vain ohje ja muutkin 
tavat on ihan yhtä hyviä. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Kaikki muutkin tuntuu jumittavan samojen asioiden kanssa. (ammatti-
korkeakouluopiskelija)

Opinnäytetyöryhmään osallistuminen oli vaikuttanut oman toiminnan muutokseen 
opiskelijana, vaikka käsitys itsestä ei ollut muuttunut. Tärkein ryhmän kautta tullut 
muutos oli ymmärrys oman toiminnan ja opintojen liittymisestä toisiinsa ja siitä, 
että omalla toiminnalla voi vaikuttaa opintojen etenemiseen. Nämä asiat kuvastui-
vat vastauksissa seuraavasti:

Oman toiminnan tietoisempi tarkastelu ja ymmärrys oman toiminnan yhtey-
destä opiskeluun

Olen huomannut entistä vahvemmin sen asian, että ihmisen oma moti-
vaatio ja sitoutuminen asioihin on tärkein osa yleensäkin minkä tahan-
sa asian tekemiseen ja siinä onnistumiseen ja sama pätee tietysti myös 
opiskelussakin. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Ajatellut enemmän opinnäytetyötä hidastuttavia seikkoja ja pyrkinyt 
poistamaan niitä. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Ajankäytön suunnittelu

Suunnittelen ajankäyttöä ja teen asioita pienemmissä palasissa. (ammat-
tikorkeakouluopiskelija)

Keskitän aikaani enemmän tehtäville ja niiden toteuttamiseen. (ammat-
tikorkeakouluopiskelija)

Tavoitteellinen opiskelu

Ottanut itseä niskasta kiinni ja käynyt tunneilla ja suorittanut opintoja. 
(ammattikorkeakouluopiskelija)

Olen päättänyt olla sisukas ja tehdä työtä sinnikkäästi vaikeuksista huoli-
matta. Vaihdan eri osaan, jos joku työni osa ei etene. (yliopisto-opiskelija)
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Uraryhmäläisten kokemuksia ryhmän annista 
ja omasta edistymisestä

Ryhmän anti

Urasuunnittelua ja työelämäänsiirtymistä edistivät konkreettiset, erityisesti oman 
osaamisen tunnistamiseen ja esittämiseen sekä oman alan työtehtäviin tutustumiseen 
liittyvät harjoitukset ja keskustelut. Uraryhmäläiset kertoivat saaneensa ryhmältä:

Ryhmän anti Opiskelijan kommentti

Tietoa työelämästä, 

apua työnhakuun

Apua oman osaamisen 

tunnistamiseen

Vertaistukea

Ansioluettelon ja työhakemuksen parantaminen ja kehi-

tysehdotukset. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Odotukseni oli että saan hieman apua ja ohjausta oman 

alan työpaikkojen kartoittamisessa ja niihin hakeutu-

misessa. Odotukset täyttyivät melko hyvin. (yliopisto-

opiskelija)

Odotin saavani vinkkejä, ideoita ja tukea oman osaamisen 

markkinointiin sekä työharjoittelupaikan ja myöhemmin 

”oikeiden” töiden hakuun. Osaamisen kartoittaminen, 

portfolio-koulutus ja CV-koulutus olivatkin juuri sitä. (yli-

opisto-opiskelija)

Omien taitojen ja mahdollisuuksien huomaamista ja kehit-

tämistä. Odotukset täyttyivät hyvin. (ammattikorkeakoulu-

opiskelija)

Odotin ja toivoin, että oppisin analysoimaan ja tunnista-

maan omaa osaamistani paremmin sekä tuomaan sitä esille 

työnhaussa. Ryhmä auttoi minua huomaamaan paremmin 

osaamiseni laajuuden ja ryhmittelemään taitojani eri osa-

alueisiin. (yliopisto-opiskelija)

Ehdottomasti ryhmässä saatu vertaistuki. En joudu 

arvailemaan omaa tilannettani, kun tiedän muiden 

painiskelevan samojen ongelmien kanssa. (yliopisto-

opiskelija)
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Urasuunnittelua ja työelämään siirtymistä tukevat  
harjoitukset sekä urasuunnittelussa ja työelämään  
siirtymisessä edistyminen 

Uraryhmäläiset sanoivat hyötyneensä seuraavista harjoituksista5:

Suurin osa uraryhmään osallistuneista opiskelijoista koki, että he olivat päässeet 
eteenpäin urasuunnittelussa ja työelämään siirtymisessä ryhmän avulla. Opiskelijat 
mainitsivat ryhmän edistäneen heidän urasuunnitteluaan ja työelämään siirtymis-
tään seuraavilla tavoilla:

Oman osaamisen hahmottaminen ja omien vahvuuksien esilletuonti

Olen miettinyt tarkemmin mitä ominaisuuksia minulla on ja millaisissa 
tehtävissä niitä tarvitsee. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Ansioluettelon kokoaminen ja/tai päivittäminen

Ryhmään osallistuminen auttoi selkeyttämään omaa osaamista sekä 
cv:n ja hakemuksen tekoa. (yliopisto-opiskelija)

Vahvistusta omille pyrkimyksille ja toimintatavoille sekä tukea urasuun-
nittelulle

Ehkä jonkinlaista osviittaa urasuunnitteluun. (ammattikorkeakoulu-
opiskelija)

5 Näitä harjoituksia kuvataan tämän kirjan luvussa ”Kokemuksia harjoituksista” (s. 59).

Työelämään tutustuminen, esimerkiksi 
yritysvierailut ja asiantuntijavierailut

Oman osaamisen tunnistaminen, 
esimerkiksi omien vahvuuksien ja 
heikkouksien jäsentäminen

Työnhaun asiakirjojen teko, esimerkiksi 
ansioluettelon ja työhakemuksen tekeminen 
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Koen olevani itsevarmempi tällä hetkellä, kun tiedän etten varsinaisesti 
tee mitään väärin. (yliopisto-opiskelija)

Tietoa oman alan työllistymisestä ja työtehtävistä

Esim. tieto minkälaisissa paikoissa on tehty työharjoitteluja tai mihin 
on työllistytty opintojen jälkeen on todella arvokasta, itse ei aina hoksaa 
kaikkia mahdollisuuksia. (yliopisto-opiskelija)

Opiskelijat, jotka eivät mielestään hyötyneet ryhmästä, sanoivat läpikäytyjen ai-
heiden ja teemojen olleen tuttuja. Ryhmään osallistuminen oli lähinnä tuntunut tur-
hauttavalta ja asioiden kertaamiselta.

Liian suuri osa asioista oli jo entuudestaan tuttua: aika kului pääasiassa 
kurssin nuorimmille hyödyllisten, mutta minun kannaltani itsestään sel-
vien asioiden jahkaamiseen. (yliopisto-opiskelija)

Tiesin jo ryhmässä käydyt asiat. Huomasin vain kuinka moni on ulalla. 
(yliopisto-opiskelija)

Käsitys itsestä työnhakijana sekä oman toiminnan 
muutos

Suurin osa uraryhmäläisistä kertoi käsityksen itsestä työnhakijana muuttu-
neen ryhmäohjauksen aikana. He kertoivat saaneensa ryhmässä ideoita työn-
hakuun ja näkökulmia omien vahvuuksien tunnistamiseen. Ryhmä oli laa-
jentanut heidän ymmärrystään mahdollisista työpaikoista ja työnkuvista tai 
työtehtävistä. Ryhmä oli myös antanut uskallusta hakea työpaikkoja ja lähes-
tyä työnantajia. 

Tunnen toimivani suhteellisen oikein ja ymmärrän työnhaun käytäntöä 
paremmin. (yliopisto-opiskelija)

Ryhmä toi hieman enemmän optimistista asennetta työnhakuun. 
Uskon ja toivon, että humanistikin voi työllistyä, kunhan osaa 
markkinoida osaamistaan oikein ja oikeassa paikassa. (yliopisto-
opiskelija)

Testien ja keskustelun avulla pystyi tarkastelemaan itseä hieman ulko-
puolisten silmin - näin omat kyvyt yms. tarkentuivat. Näitä puolia on nyt 
helpompi tuoda esiin työnhaussa. (yliopisto-opiskelija)
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Joidenkin opiskelijoiden ajatukset olivat ryhmän jälkeen samanlaiset tai jopa epäi-
levämmät kuin aiemmin. Jotkut mainitsivat, etteivät he olleet saaneet ryhmästä 
itselleen mitään uutta.

Melko negatiiviseen suuntaan työnhakukirjeistä saamamme palautteen 
vuoksi. (ammattikorkeakouluopiskelija)

En päässyt todella haastamaan itseäni. (yliopisto-opiskelija)

Uraryhmäläiset kertoivat, etteivät he olleet muuttaneet omaa toimintaansa opiske-
lijana millään tavalla ryhmän myötä. He kuitenkin sanoivat uraryhmän vaikutta-
neen heidän toimintaansa kahdella tavalla:

Ymmärrys ja tietoisuus työllistymisestä, työnhausta ja työelämään siirtymi-
sestä laajentunut

En enää ajattele, että työpaikan saamisessa pitäisi olla paljon kokemusta 
alalta kuin alalta. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Rohkeus työnhakuun ja työelämään siirtymiseen lisääntynyt

Olen lisännyt työnhakuaktiivisuuttani ja suhtaudun työnhakuun optimis-
tisemmin lisääntyneen realismin myötä. En tunne enää aiempaa kyyni-
syyttä! (yliopisto-opiskelija)

Sosiaalisen median käyttö ryhmän toiminnan  
tukena

Ajatuksen tasolla sosiaalisen median hyödyntäminen nähtiin myönteisenä ja 
opiskelijoiden mielestä sosiaalisen median mahdollisuuksia kannatti kokeilla 
ryhmäohjauksessa. Opiskelijat ajattelivat sosiaalisen median olevan arkipäi-
vää ja sen olevan kiva uusi vaihtoehtoehto korkeakoulujen muiden sovellusten 
rinnalla. 

Opiskelijat nimesivät sosiaalisen median hyviksi puoliksi tiedottamisen, materi-
aalin tallentamisen ja jakamisen, tiedon saatavuuden ja nopean päivitettävyyden 
sekä ajasta ja paikasta riippumattomuuden. Tätä tarkoitusta käytetyt sovellukset 
palvelivat hyvin. Opiskelijat löysivät kaikki ryhmää koskevat tiedot samasta pai-
kasta helposti.
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Opiskelijat nostivat sosiaalisen median hyväksi puoleksi etenkin mahdollisuu-
den vuorovaikutukseen, kommentointiin ja ajatusten jakamiseen. He kokivat 
sosiaalisen median avoimuuden etuna, joka ryhmäytti, tarjosi vertaistukea ja 
mahdollisti toisten mielipiteiden ja tuotosten näkemisen. He myös ajattelivat, 
että sosiaalisen median kautta ryhmäläisistä muodostui enemmän ystäviä kuin 
opiskelukavereita. 

Sosiaalinen media ryhmän 

toiminnan tukena Opiskelijan kommentti

Kiva vaihtoehto opiskelussa

Tavoitettavuus

Vuorovaikutteisuus

Käytännössä monet suhtautuivat kuitenkin varauksella sosiaalisen median käyt-
töön. Varautuneisuus sosiaalisen median hyödyntämisessä kietoutui ajatukseen 
ryhmätapaamisen luonteesta ja sovelluksen käyttötarkoituksesta. 

Sosiaalista mediaa hyödynnetään jo nyt opiskelijoiden vä-

lisessä yhteydenpidossa niin paljon, että onhan se käte-

vää, jos kouluasiat voisi hoitaa saman sovelluksen kanssa. 

(ammattikorkeakouluopiskelija)

Ryhmän sivuilla oli hyvä jakaa hyödyllisiä linkkejä ja Face-

bookin kautta ei päässyt ryhmätapaamisten ajankohdat 

unohtumaan. […] Ryhmän sivuilla oli kätevä käydä katso-

massa ajankohtaiset ryhmän asiat ja sieltä löysi helposti ne 

linkit aina tarpeen tullen. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Sovelluksen käyttö ei vaadi ihmisten välitöntä läsnäoloa 

joka hetki, jokainen saa luoda tiedon itselleen sopivaan 

aikaan. (yliopisto-opiskelija)

Blogien/chatin kautta hahmottuu paremmin ryhmän 

ihmisten välinen vuorovaikutussuhde ja tuttuuden 

tunne tuo turvallisuutta, kun on esim. epävarma gra-

dustaan ja sen tuomista paineista. (ammattikorkea-

kouluopiskelija)

Erinäisten tehtävien julkaiseminen nettiympäristössä on mi-

nusta hieno työtapa, muiden ryhmäläisten on helppo käydä 

kommentoimassa toisten tekstejä. (yliopisto-opiskelija)
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Opiskelijat painottivat kasvokkaisten ryhmätapaamisten merkitystä ja korostivat 
sosiaalisen median tarjoavan vain hyvän tuen ryhmän toiminnalle. He eivät olleet 
tottuneet käyttämään sosiaalista mediaa opiskelukontekstissa. He myös ajattelivat 
korkeakoulun sovellusten kuuluvan opiskeluun eivätkä välttämättä tahtoneet yh-
distää arjessa käyttämiään sovelluksia opiskeluun. Ennemminkin toivottiin, että 
opiskeluun liittyvissä asioissa käytettäisiin korkeakoulussa jo käytössä olevia alus-
toja, kuten Moodlea tai Optimaa.

Kaikille sosiaalinen media ei ollut tuttu. Opiskelijoille ei ollut selvää, mitä sosiaa-
linen media käsitteenä tarkoittaa tai millaisia sovelluksia sosiaalisen median kent-
tään kuuluu. He eivät myöskään tienneet mihin sovellusta oli tarkoitus ryhmässä 
käyttää ja kertoivat, ettei sovelluksen käyttötarkoitusta ryhmässä kerrottu selvästi. 
Lisäksi opiskelijoita mietityttivät sosiaalisen median tietosuojakysymykset, kuten 
yksityisyyden suoja. He eivät olleet tottuneet siihen, että muut ryhmäläiset näkivät 
heidän tuotoksensa. 

Sosiaalinen media ryhmän 

toiminnan tukena Opiskelijan kommentti

Ei vakuuttunut, 

ei pidä tarpeellisena 

Sosiaalinen media tai ryhmässä 

käytetty sovellus ei ole tuttu

Sovellusta ei hyödynnetty 

ryhmän toiminnan tukena

Tehokkaampana koen oikeat tapaamiset kuin sos.median. 

(ammattikorkeakouluopiskelija)

Mun mielestä Ning on hyvä lisä ryhmään. Se ei voi korvata 

livetapaamisia. (yliopisto-opiskelija)

Itse olisin pitänyt Moodlen käyttöä parempana, sillä 

se tulee automaattisesti osana opintoja. (yliopisto-

opiskelija)

Keskusteluympäristön tulisi olla sellainen, että sinne voisi 

vapaasti kirjoittaa omalla nimellä, eikä tarvitsisi miettiä sitä, 

käykö joku ulkopuolinen lukemassa meidän keskusteluja 

vai ei. (yliopisto-opiskelija)

Koko sosiaalisen median sovellukset, varsinkin niihin 

liittyvät käsitteet ovat osin hämärän peitossa. (yliopisto-

opiskelija) 

Emme käyttäneet Facebookia hyväksi laisinkaan. (ammatti-

korkeakouluopiskelija)



OSA I. Opiskelijoiden ryhmäohjauskokemuksia  ·  29

Sovelluksen käyttöön ryhmässä oltiin pettyneitä. Opiskelijoiden mukaan so-
siaalista mediaa ei hyödynnetty ryhmän toiminnan tukena. Ennemminkin aika 
kului sovelluksen käytön harjoitteluun, jonka jälkeen sovellusta ei enää käy-
tetty. He kertoivat, että sovellusta käytettiin lähinnä informaation jakamiseen: 
tiedotukseen, materiaalin tallentamiseen ja jakamiseen sekä harjoitusten teke-
miseen ja palauttamiseen kun taas keskusteluun sitä hyödynnettiin huomatta-
vasti vähemmän. Keskustelujen vähäisyyttä ja sitoutumattomuutta keskuste-
luun harmiteltiin. 

Ryhmäohjauksen kehittäminen opiskelijoiden  
näkökulmasta

Opiskelijat kertoivat ryhmissä olleen seuraavia haasteita, jotka vaikuttivat heidän 
osallistumiseensa ryhmään ja joita he toivoivat kehitettävän:

Ennakko-odotukset ryhmältä ja opiskelijan oma tilanne

Ryhmissä oli opiskelijoita, jotka tunsivat, etteivät heidän odotuksensa ja ryhmän 
toiminta kohdanneet toisiaan. Mikäli opiskelijoiden odotukset ja ajatukset ryhmästä 
poikkesivat ryhmän toiminnasta, he kokivat, etteivät he olleet saaneet ryhmältä sitä 
mitä olivat toivoneet. Myös opiskelijoiden oma elämäntilanne oli yhteydessä siihen, 
mitä he ryhmältä hakivat ja millaiseksi he kokivat ryhmän. 

En tiennyt että se on täynnä opinnäytetyön tekeviä vanhoja opiskelijoita. 
Luulin että siellä olisi muitakin mutta eipä oikein ollut. Itsellä opinnäy-
tetyö on vielä edessä ja luulin että siellä olis muitakin. (ammattikorkea-
kouluopiskelija)

Alku vaikutti lupaavalta, mutta sovelluksen käyttö kuivui 

kasaan. Edes ryhmän ohjaaja ei enää käynyt läpi lähitapaa-

misten antia tai tulevien tapaamisten etätehtäviä. (yliopis-

to-opiskelija)

Sovellusta ei oikein käytetty. Muutama viesti Wikiin tuli ja 

siinä se sitten oli. Olisin toivonut enemmän käyttöä sille. 

(yliopisto-opiskelija)
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Kerran kävin ryhmässä ---  se oli hyvä, mutta sitten en vain saanut van-
hoja luitani enää nuorten porukkaan. (yliopisto-opiskelija)

Sitoutuminen

Osa opiskelijoista osallistui ja sitoutui ryhmään vaihtelevasti ja tämä vähensi 
koko ryhmän osallistumisaktiivisuutta ja -innokkuutta. Ryhmään aktiivisemmin 
osallistuvat opiskelijat kertoivat sitoutumattomuuden hankaloittavan ryhmän 
toimintaa ja kokivat, etteivät he saaneet ryhmästä niin paljon irti kuin olisivat 
toivoneet. 

Osanotto vain oli kovin harvojen käsissä. (yliopisto-opiskelija)

Vähäinen osallistujamäärä osittain vähensi innokkuutta. (yliopisto-
opiskelija)

Opiskelijat ehdottivatkin sitoutumiseen liittyvien lähtökohtien pohtimista, jolloin 
ryhmästä voisi hyötyä enemmän.

Jos ryhmään osallistujia pystyisi jotenkin sitouttamaan enemmän ryh-
mään, voisi ryhmän anti ja hyöty muodostua suuremmaksi. (ammatti-
korkeakouluopiskelija)

Ryhmän kokoonpano

Osallistumisinnokkuuteen vaikutti ryhmän kokoonpano: oliko ryhmä monialai-
nen vai koostuiko se vain tietyn oppiaineen opiskelijoista ja olivatko opiskelijat 
opinnoissaan samassa vaiheessa vai kovinkin eri vaiheessa. Yleisesti opiskelijat 
kannattivat saman oppiaineen opiskelijoista koostuvaa ryhmää ja toivoivat suurin 
piirtein saman vuosikurssin opiskelijoista tai samassa opintojen vaiheessa koostu-
vaa ryhmää.

Tukea olisin saanut luultavasti enemmän, jos olisimme olleet esim. sa-
man tiedekunnan opiskelijoita. Nyt olimme melkein jokainen eri tiede-
kunnasta. (yliopisto-opiskelija)

Ryhmät pitäisi muodostaa vaikkapa vuosikursseittain, jotta voitaisiin 
käydä tarkemmin eri opiskeluvaiheissa työnhakuun liittyviä ongel-
makohtia. Esimerkiksi diplomityöpaikan ja ensimmäisen ”oikean” 
kesätyön etsiminen ovat jo luonteeltaan hyvin erilaisia. (yliopisto-
opiskelija)
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Ryhmäohjauksen toteuttaminen ja järjestäminen, kokoontumisaikataulu

Suurin este ryhmään osallistumiselle olivat työhön tai opintoihin liittyvät aikatau-
lut. Mikäli ryhmän kokoontumisaikataulu ei sopinut muihin aikatauluihin, ryhmän 
kokoontuminen jätettiin väliin.

Minun tuli kurssille osallistuttua puutteellisesti koska se sijoittui vuoden 
loppuun ja periodin lopussa oli paljon muitakin tenttejä, tehtäviä, ym. 
(ammattikorkeakouluopiskelija)

Opiskelijat ehdottivatkin muutoksia ryhmän kokoontumiseen, kuten ryhmän sijoit-
tamista lukujärjestykseen tai eri kohtaan lukukautta tai -vuotta, jolloin osallistumi-
nen voisi olla helpompaa.

Osallistumiseni olisi ollut varmasti aktiivisempaa, mikäli kurssi olisi 
järjestetty joko lukukauden keskelle tai heti alkuun. (ammattikorkea-
kouluopiskelija)

Ehkä suunniteltu paikka työjärjestyksessä mahdollistaisi useamman 
osallistumisen. (yliopisto-opiskelija)

Osa opiskelijoista toivoi lyhempikestoisia tai pidempikestoisia ryhmiä ja osa esitti 
toiveita ryhmien tapaamisaikatauluun. Etenkin opinnäytetyöryhmäläiset kaipasivat 
pidempikestoisia ryhmiä ja lukuvuoden kestäviä ryhmiä, kun taas uraryhmäläisille 
riitti lyhyempikin ryhmä.

Omalta kannaltani ryhmän toiminta olisi voinut jatkua kevääseen. Olisi 
ehkä hyvä jotenkin koittaa saada ne ryhmässä käsitellyt asiat kehitty-
mään pitemmiksi ajatusprosesseiksi ryhmätapaamisen jälkeen osallistu-
jien mielissä. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Tapaamisia ehkä parin viikon välein pitemmällä ajanjaksolla. (yliopisto-
opiskelija)

Sosiaalisen median käyttö

Opiskelijoiden mukaan sosiaalista mediaa käytettiin ryhmässä vähän ja lähinnä tie-
dottamiseen ja materiaalin jakamiseen. He toivoivat, että sovellusta käytettäisiin 
etenkin keskusteluihin. He esittivät, että sovellusta voisi hyödyntää esimerkiksi 
opiskelu- ja uramahdollisuuksien pohdinnassa. Opiskelijat ehdottivat, että ryhmäs-
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sä sovittaisiin selvät säännöt siitä, miten sovellusta käytetään ja millaista osallistu-
mista koko ryhmältä tietoverkossa edellytetään. 

Ryhmäohjauksen sisällöt

Opinnäytetyöryhmään osallistuneet opiskelijat kertoivat, että ryhmässä oli käsitel-
ty kohtalaisen laajasti tai yleisesti opinnäytetyön tekoon liittyviä asioita. Jokainen 
opiskelija sai aiheista jotain, mutta monet mainitsivat, etteivät he suoranaisesti ko-
keneet hyötyneensä ryhmästä. Tämä johtui esimerkiksi siitä, että opiskelijat olisi-
vat toivoneet täsmällisempää opinnäytetyöprosessin ohjausta tai siitä, että opiske-
lijat olivat opinnäytetyössään niin eri vaiheessa, että he olivat itse joko käyneet läpi 
käsitellyt aiheet tai he eivät olleet opinnäytetyössään vielä tässä vaiheessa. 

Opinnäytetyöryhmässä toiset opiskelijat odottivat opintoihin liittyvää ohjausta, 
toiset opinnäytetyöhön liittyvää ohjausta. Joillakin opiskelijoilla oli esimer-
kiksi runsaasti korkeakoulun ulkopuolista kokemusta, jolloin he olisivat tar-
vinneet täsmäohjausta opintoihin ja opinnäytetyön tekemiseen. Edelleen toiset 
opiskelijat toivoivat erityisesti, että opinnäytetyötä olisi työstetty ryhmässä 
konkreettisesti eteenpäin ja toiset eivät taas pitäneet siitä, että tapaamisker-
roilla pureuduttiin liiaksi yksittäisten opiskelijoiden opinnäytetyöprosessiin, 
jolloin ryhmäohjaus muistutti liikaa opinnäytetyön sisällöllistä ohjausta.

Odotin että olisimme tehneet jotain opinnäytetyöhön liittyvää. Odotuksia 
nyt vain hipaistiin. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Käytettiin paljon aikaa, kun jokainen kertoi omasta gradustaan ja etene-
misestään. Se oli turhauttavaa sillä jokainen oli niin eri vaiheessa ja tois-
ten gradut olivat täysin tuntemattomat ja jopa pääaineetkin, niin samais-
tuminen oli vaikeaa. Dialogi oli lähinnä vetäjän ja kyseisen henkilön 
välinen. (yliopisto-opiskelija)

Vaikka useimmat uraryhmäläiset kertoivat aiheiden olleen tarpeellisia, he totesivat 
aiheiden olleen kovin tuttuja. He kokivat saadut vinkit ja ohjeet yleisiksi ”kiva 
tietää” tiedoiksi. Samankaltaisia asioita oli heidän mukaan käsitelty myös muualla, 
esimerkiksi Työ- ja elinkeinotoimistossa.

Osa teemoista oli kyllä melkoista huuhaata ja tuli mieleen työkkärin ns. 
valmennuskurssit. (ammattikorkeakouluopiskelija)

Ohjauksen taso jäi enemmän päiväkahvitasolle ilman suunniteltua toi-
mintaa joka edesauttaisi työnsaantia. (yliopisto-opiskelija)
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Uraryhmäläiset toivoivatkin ryhmään erilaista lähestymistapaa ja etenkin selviä 
kontakteja työelämän toimijoihin, minkä kautta muun muassa tietoisuus työelä-
mään siirtymisestä, työelämän toimintamalleista ja erilaisista uramahdollisuuksista 
ja työtehtävistä valottuisi. 

Halusin tietoa, mitä tuotantotalouden teekkareilta odotetaan työelämäs-
sä - tätä aluetta olisi voinut vielä valottaa lisää. (yliopisto-opiskelija)

Jo alalla työskentelevien ohjeita, mahdollisia yhteystietoja alan työnan-
tajiin ja työllistymisvinkkejä. (yliopisto-opiskelija)

Enemmän oikeita kokemuksia ja neuvoja, kuinka työelämään on 
päästy sekä enemmän todellista ohjausta. Ohjaajan olisi hyvä olla 
alalla aktiivisesti toimiva ja paljon työkokemusta omaava, jolla 
on näkemyksiä työelämän haasteista ja vaatimuksista. (yliopisto-
opiskelija)

Uraryhmäläiset toivoivat myös syvällisempää paneutumista työnhaun asiakirjojen 
työstämiseen sekä oman osaamisen tunnistamiseen keskustelujen kautta.

Ryhmässä olisi voitu ehkä käsitellä vielä tarkemminkin työnhakua 
- haastatteluun valmistautumista, työpaikkahakemusten analysoi-
mista ja ylipäänsä sitä, mitä töitä ja mistä voi etsiä. (yliopisto-opis-
kelija)

Työnhakuun ja oman osaamisen markkinointiin voisi keskittyä enem-
mänkin. (yliopisto-opiskelija)

Odotin, että käymme yhdessä läpi osaamistamme ja mietimme vah-
voja puoliamme työelämää ajatellen sekä sopivia työpaikkoja kiel-
tenopiskelijoille. Odotukseni täyttyivät CV:n osalta, mutta ehkä omaa 
osaamista olisi saanut tarkemmin käydä läpi keskustelujen avulla. 
(yliopisto-opiskelija)

Yleisesti niin opinnäytetyö- kuin uraryhmässä kokoontumisten, teemojen ja ai-
heiden vapaamuotoisuus ja muokkautumismahdollisuudet koettiin positiivisena, 
kun taas pakollisuuden ja koulumaisuuden koettiin rajoittavan osallistumista. Näin 
ajattelivat etenkin yliopisto-opiskelijat.

Ei niitä kotitehtäviä, kun muutenkin on hirveästi hommaa. (yliopisto-
opiskelija)
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Jotkut opiskelijat kertoivat saaneensa itse vaikuttaa ryhmän teemoihin ja sanoi-
vat tämän olleen hyvä asia. Toiset opiskelijat puolestaan toivoivat erityisesti 
opiskelijoiden kuuntelemista aiheiden valinnassa ja ryhmän etenemisen suun-
taamisessa.

Koin, että ryhmätoiminta oli joustavaa ja siellä toimittiin luovasti, 
siellä oli tilaa tehdä muutoksia ohjelman kulkuun. (yliopisto-opis-
kelija)

Minusta on tärkeä, että tällaisessa toiminnassa olisi vara mennä 
opiskelijoiden toiveiden mukaan, mikä on tärkeintä opiskelijoiden 
näkökulmasta käsitellä kulloinkin ryhmässä, jotta opiskelijat voisi-
vat hyötyä tällaisesta ryhmästä mahdollisimman paljon. (yliopisto-
opiskelija)
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Ryhmäohjauksen suunnittelu ja toteutus 
Muun muassa tapaamisrytmiin, ryhmien muodostamiseen ja ryhmätoimin-
nan ohjeistukseen on hyvä kiinnittää huomiota.

Yksilöohjauksen yhdistäminen ryhmäohjaukseen 
Etenkin opinnäytetyöryhmäläiset voisivat hyötyä yksilöohjauksesta, jossa 
käsitellään heidän opinnäytetyötään ja sen edistymistä tarkemmin.

Uraryhmän sisältöjen suunnittelu ja toteuttaminen yhteis-
työssä työelämätoimijoiden kanssa 
Uraryhmäläiset kokivat palkitsevimpina esimerkiksi asiantuntijavierailut ja 
yrityskäynnit.

Opiskelijalähtöinen ryhmäohjaus 
Opiskelijat toivovat heidän toiveistaan ja lähtökohdistaan kumpuavaa 
ohjausta.

Kohdennettuja ryhmiä opinnoissaan erivaiheessa oleville 
opiskelijoille 
Tällainen voisi olla esimerkiksi lyhyt työnhakuryhmä kevätlukukaudella, 
joka keskittyy ansioluettelon ja kesätyöhakemuksen tekemiseen.

Opiskelijapalautteen pohjalta voidaan todeta, että ryhmäohjauksessa on hyvä ottaa 
huomioon seuraavat asiat:



OSA II. Ohjauskoulutus  ·  37

OSA II. Ohjauskoulutus



OSA II. Ohjauskoulutus  ·  37

Koulutuskokonaisuus

Koulutusohjelma- tai tieteenalakohtaisille ohjaajille ja opettajille, tuutoreille, jär-
jestettiin ohjauskoulutus kevään 2010 ja lukuvuoden 2010–2011 aikana. Korkea-
koulukohtaisia tuutoreita oli yhteensä 28 (taulukko 1).

TAULUKKO 1. Korkeakoulukohtaiset tuutorit.

Korkeakoulu Tuutorit

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö 1

Lapin yliopisto 5

Oulun seudun ammattikorkeakoulu 5

Oulun yliopisto 6

Rovaniemen ammattikorkeakoulu 4

Vaasan ammattikorkeakoulu 4

Vaasan yliopisto 3

Yhteensä 28

Ohjauskoulutus sisälsi teoreettisia kokonaisuuksia (aiheina esimerkiksi opiske-
luprosessin ohjaus, uraohjaus ja työelämävalmennus) ja ne toteutettiin osittain 
kaikille yhteisinä ja osittain korkeakoulukohtaisina osuuksina. Lisäksi koulutuk-
seen kuului ryhmäohjausharjoittelu eli opinnäytetyö- tai uraryhmän ohjaaminen 
ja arviointi. Harjoittelussa vahvistettiin tuutorien ryhmäohjaustaitoja ja kehitettiin 
ryhmäohjauksen kulttuuria ja muotoja kussakin projektiin osallistuvassa korkea-
koulussa. (Liitteessä 2 on ohjauskoulutuksen tiedote.)

Seuraavassa esitellään lyhyesti ohjauskoulutuksen koulutuskokonaisuus. 

Yhteinen osuus

Yhteinen osuus koostui opintopsykologisesta kokonaisuudesta ja perehdytyk-
sestä sosiaaliseen mediaan. Taulukossa 2 kuvataan yhteisten osuuksien aiheet ja 
kouluttajat.
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TAULUKKO 2. Ohjauskoulutuksen yhteiset osuudet, osuuksien kouluttajat ja aiheet.

Kokonaisuus ja kouluttajat Aihe

Opintopsykologinen kokonaisuus  Vuorovaikutuksen tukeminen, 

(yliopettaja PsT Tomi Guttorm ja  opiskeluprosessi, ryhmädynamiikka

opintopsykologi PsM Sirpaliisa Euramaa) 

Sosiaalinen media ohjaamisen tukena  Sosiaalisen median käsitteestä, sosiaalisen

(projektisuunnittelija KM Tiina Hämäläinen) median sovellukset ja sosiaalinen media ohjauksessa

Korkeakoulukohtaiset osuudet

Avainohjaajat suunnittelivat ja organisoivat korkeakoulukohtaisten koulutuskokonai-
suuksien yleispiirteet yhteistyössä. Etenkin samalla paikkakunnalla toimineet avainoh-
jaajat tekivät yhteistyötä keskenään ohjauskoulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä. 

Osuudet rakentuivat seuraavien teemojen ympärille:
 1. uraohjaus ja työelämävalmennus,
 2. opiskelijoiden ryhmäohjaus (opinnäytetyö-, opiskelu- ja uraryhmä) 
  ja ryhmädynamiikka,
 3. erilaiset/monenlaiset oppijat.

Teemojen sisällöt vaihtelivat avainohjaajien asiantuntemuksen ja kiinnostuksen 
mukaan sekä kunkin korkeakoulun edellytysten mukaan. Esimerkiksi Vaasan yli-
opiston avainohjaaja Krista Anttila on perehtynyt syvällisesti psykologista persoo-
nallisuutta mittaavaan MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) -indikaattoriin ja ura-
ankkureihin (Schein, 19926), jolloin Vaasan ohjauskoulutuksen yksi osio rakentui 
näiden teemojen ympärille. Lisäksi koulutuksiin pyydettiin puhumaan eri alan asi-
antuntijoita, kuten Työ- ja elinkeinotoimistojen tai Ura- ja rekrytointipalveluiden 
asiantuntijoita ja ryhmäohjauksen asiantuntijoita. Edelleen korkeakoulukohtaiset 
osuudet keskittyivät ryhmäohjauksen etenemisen ja avainohjaajien omakohtaisten 
yksilö- ja ryhmäohjauskokemusten sekä ohjausalaan kuuluvan tiedon jakamiseen, 
kuten esimerkiksi korkeakoulukohtaisten uraseurantatietojen ja työnantajakyselyjen 
tulosten jakamiseen. Ohjaajille jaettiin myös ryhmäohjausta tukevia harjoituksia7. 

6 Schein, E. H. (1992). Career Anchors and Job/Role planning. The Links between career planning and 
career development. Teoksessa D.H. Montross & C. J. Shinkman (toim.) Career development. Theory 
and Practice. Springfield, IL: CC. Thomas.
7 Näitä harjoituksia kuvataan tämän kirjan luvussa ”Kokemuksia harjoituksista” (s. 59).
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Sisällöllisten teemojen ohella koulutuksen tavoitteena oli myös ryhmäyttää ohjaus-
koulutettavia ja mahdollistaa erilaisten verkostojen luominen.

Kukin koulutuskokonaisuus kesti 3–4 tunnista yhteen työpäivään ja koulutukset järjes-
tettiin pääsääntöisesti paikkakuntakohtaisesti siten, että siihen osallistui sekä ammattikor-
keakoulun että yliopiston ohjaajat yhtä aikaa. Seuraavien sivujen taulukoissa kuvataan 
lyhyesti paikkakuntakohtaisesti korkeakoulujen koulutusten sisällöt. Lisäksi esimerkkinä 
on tarkempi kuvaus ohjauskoulutuksen toteuttamisesta Oulun yliopistossa (liite 3).

Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun ohjauskoulutuksen sisäl-
löt, kouluttajat ja aiheet (taulukko 3). 

TAULUKKO 3. Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteiset 

ja omat osuudet, osuuksien kouluttajat ja aiheet.

Kokonaisuus ja aihe

Korkeakoulujen yhteiset kokonaisuudet: 

Jotta valmistuisit -aloitusseminaari 

Havaintoja opintojen etenemisestä 

Opintopsykologitoiminnan tilastoja Oamkissa 

ESR-projektit ja korkeakoulujen 

opintoprosessien kehittäminen 

Ryhmämallit

Oulun seudun ammattikorkeakoulun 

omat kokonaisuudet:

Hankeasiat ja uraohjaus

Ammatinvalinnan ohjaus 

Monialaiset vertaisryhmät opetuksen ja 

ohjauksen kehittämisessä -seminaari 

Vertaisryhmät Oamkissa 2010–2011 

Vierailu Tukkitien työllistymiskeskuksessa

Oulun yliopiston omat kokonaisuudet:

Ryhmän ohjaus ja ryhmädynamiikka, 

lyhyesti: Ning-yhteisösovelluksen esittely 

ja ESR-hankeasioita

Valtin ryhmämallit: ura-, opinnäytetyö-, 

opiskeluryhmät 

Monenlaiset oppijat 

Kouluttajat ja puhujat

Projektin johtaja Sakari Jussi-Pekka, Oulun yli-

opisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut  Valtti-projekti

Yliopettaja PsT Tomi Guttorm, Oulun seudun 

ammattikorkeakoulu

Kehittämispäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola, Ope- 

tusministeriö

Professori emerita Liisa Lautamatti

Psykologi Satu Vattulainen, Oulun seudun Työ- 

ja elinkeinotoimisto

Avainohjaajat Maria Andersen ja Susanna Mar-

tikkala

Avainohjaajat Maria Andersen ja Susanna Mar-

tikkala

Avainohjaaja Jaana O. Liimatainen

Opintopsykologi Päivi Räty, Oulun yliopisto ja 

projektipäällikkö Kaisa Karhu, Valtti-projekti
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Lapin yliopiston ja Rovanimen ammattikorkeakoulun ohjauskoulutuksen sisällöt, 
kouluttajat ja aiheet (taulukko 4). 

TAULUKKO 4. Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteiset 

osuudet, osuuksien kouluttajat ja aiheet.

Kokonaisuus ja aihe

Tutustuminen, käytännön asiat 

Tuutorikoulutuksen ohjelma, tutustumista ja toiveita, 

projektin käytännön asioita

Ryhmäohjauksesta ja ryhmäohjausmalleista 

Uraohjaus ja lopputyön ohjaus

Uraohjaus 

Uraryhmä-, opinnäytetyöryhmämallit, kokemuksia 

Valtti-projektista 

Monenlaiset oppijat -seminaari 

(tallennettu videoluento)

Valtti ja monenlaiset oppijat 

ADHD ja opiskelun haasteet 

Mikä mättää kun opiskelu ei suju?

”Evästä matkalle” 

Tuutorikoulutuksen syksyn 2010 ohjelma, tuutorien 

ryhmäsuunnitelmat, Ning-yhteisösovelluksen 

käyttöopastus

Kouluttajat ja puhujat

Avainohjaajat Pauliina Keskinarkaus ja Päivi 

Saari

Opintopsykologi Markku Gullstén

Suunnittelija Arja Taavetti Rovaniemen am-

mattikorkeakoulun Ura- ja rekrytointipalvelut

Avainohjaajat Pauliina Keskinarkaus ja Päivi 

Saari

Projektipäällikkö Kaisa Karhu Valtti-projekti

Aluesihteeri Anu Kippola-Pääkkönen ADHD- 

liitto

Erityiskasvatuksen lehtori Marko Kielinen 

Oulun yliopisto

Avainohjaajat Pauliina Keskinarkaus ja Päivi 

Saari
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Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun ohjauskoulutuksen sisällöt, 
kouluttajat ja aiheet (taulukko 5). 

TAULUKKO 5. Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteiset osuu-

det, osuuksien kouluttajat ja aiheet.

Kokonaisuus ja aihe

Uraohjaus ja työelämävalmennus 

Ohjauksesta 

 • Valtti-projektin esittely ja tavoitteet 

 • Opintojen viivästymisen syitä Vaasan yliopistossa 

  ja VAMKissa 

 • Ohjaus – mitä se on?, interventiotyypit 

Uraohjaus

 • Mikä ura on? Uusi ura, uraidentiteetti 

 • Uraohjaus, holistinen malli 

Uraohjauksen välineitä: MBTI (Myers-Briggs Type 

Indicator), Ura-ankkuri, elämänlanka, sos.atomi, 

arvoharjoitus

Ryhmäohjaus, ryhmän vaiheet, 

ryhmädynamiikka 

Uraryhmä-, opinnäytetyö-, ja arkiryhmämallit 

Avainohjaajien kokemuksia Valtti-piloteista

Opiskelun hallinta/ Erilaiset oppijat

Oppimisvaikeudet, opiskelutekniikat, nuoruusiän 

kriisit ja kehitys 

Luki-asiaa 

Työvoimatoimiston palvelut ja 

työelämään sijoittuminen

Työelämä/sijoittumistietous 

Yrittäjyys

Koulutuksen ja yhteistyön tueksi kullekin paikkakunnalle perustettiin suljettu so-
siaalisen median ympäristö. Oulussa otettiin käyttöön Ning-yhteisösovellus Oulun 
yliopistossa ja Ning-yhteisösovellus ja myöhemmin Facebook-ryhmä Oulun seu-

Kouluttajat ja puhujat

Avainohjaajat Krista Anttila ja Riitta Aikkola 

Avainohjaajat Krista Anttila ja Riitta Aikkola 

 

Terapiapsykologi Katja Björklund, YTHS

Opinto-ohjaaja Hilkka Vuorensivu, Vaasan am-

mattikorkeakoulu 

Paula Vaarasto , Työ- ja elinkeinotoimisto

Esihautomokoordinaattori Seppo Luoto
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dun ammattikorkeakoulussa. Rovaniemellä perustettiin Lapin yliopiston ja Rova-
niemen ammattikorkeakoulun yhteinen Ning-yhteisösovellus ja Rovaniemen am-
mattikorkeakoululle lisäksi Discendum Optima-verkkoympäristö. Myös Vaasassa 
Ning-yhteisösovellus otettiin yhteiseen käyttöön Vaasan ammattikorkeakoulussa ja 
Vaasan yliopistossa. Sovelluksia käytettiin tiedotukseen, materiaalien jakamiseen, 
keskusteluun sekä ohjaajien omien harjoitteluun liittyvien ohjaussuunnitelmien ja 
ohjauspäiväkirjojen kirjaamiseen.

Rovaniemellä ohjaajille jaettiin tapaamisten välillä kolme etätehtävää: 1) ohjaus-
alan teoksen tai artikkelin kommentoiva referointi, 2) tutustuminen korkeakoulu-
jen sijoittumisseurantaan ja vähintään kahteen muuhun uraohjauksen verkkotyö-
kaluun, esimerkiksi Uraikkuna, Kitkatta.net, Aarresaari ja 3) oman opiskelu- ja 
uraryhmän alustava suunnitelma. Oulussa ja Vaasassa ei ollut etätehtäviä.

Palaute ohjauskoulutuksesta 

Tuutorit toivoivat ohjauskoulutukselta:

Palautteen mukaan he myös saivat koulutuksesta edellä mainittuja asioita. 

Antoisimmaksi asiaksi tuutorit mainitsivat ohjauksen menetelmiin tutustumisen ja 
menetelmien kokeilemisen. He kokivat saaneensa ohjaustyötä tukevia menetelmiä 
ja neuvoja opiskelijoiden ja ryhmän ohjaamiseen. Tuutorit kertoivat myös asian-
tuntijoiden luentojen ja avainohjaajien osuuksien tukeneen heidän työtä. Luennot 
koettiin aihepiiriltään ajankohtaisiksi. Kaikille yhteisestä, opintopsykologisesta 
osuudesta, nostettiin esiin muun muassa opiskelun esteet ja ratkaisukeskeinen oh-
jauksen lähestymistapa. Avainohjaajien koulutuksesta tuutorit olivat saaneet eväitä 

Tapaamisia ja kokemusten jakamista

Tukea opinnäytetyö-, opiskelu- 
ja uraryhmän ohjaamisessa 

(suunnittelussa ja toteutuksessa)

Ohjaustyötä tukevia menetelmiä

Syventäviä luentoja ja koulutuksia 
ohjauksesta
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etenkin opiskelijoiden ryhmäohjauksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Myös ura-
ohjausta ja työelämää käsittelevät osuudet olivat onnistuneita toteutuksia. 

Koulutus avarsi tuutorien mukaan heidän ohjaajaidentiteettiään. Koulutus oli muun 
muassa auttanut laaja-alaisempaan ymmärrykseen opiskelijoiden elämän- ja opis-
kelutilanteesta sekä antanut rohkeutta ja näkökulmaa opiskelijan kohtaamiseen. 

Avainohjaajat arvioivat tuutorien tapaan tuutoreille suunnatun ohjauskoulutuksen 
onnistuneen hyvin ja suunnitellun koulutuskokonaisuuden olleen toimivan. Yh-
teinen kokonaisuus sekä paikkakuntakohtaiset ja korkea-koulukohtaiset koulu-
tusosuudet olivat hyvä ja järkevä ratkaisu. Tällä tavoin pystyttiin huomioimaan 
paremmin eri korkeakoulujen tarpeet ja toimintatavat ja avainohjaajat saivat suun-
nitella ja toteuttaa koulutuksen omaan asiantuntemukseensa nojaten. Tuutorien ta-
voin he sanoivat opintopsykologisen osuuden sekä uraohjausta, uraidentiteettiä ja 
työelämätietoutta käsittelevien osuuksien olleen onnistuneita ja tarpeellisia. He ar-
vioivat erilaisten ohjaustyötä tukevien harjoitusten tekemisen koulutuksessa hedel-
mällisenä työtapana, jossa tuutorit saivat konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisia 
harjoituksia opiskelijoiden kanssa voi tehdä ja miten ne toimivat. 

Avainohjaajien mukaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen koulutuk-
sen suunnittelu ja organisointi toteutuivat hyvin, joskin korkeakoulujen erilainen 
lukuvuosirytmi asetti suunnittelulle jonkin verran haasteita. Avainohjaajat ajatteli-
vat koulutuksen järjestämisen avainohjaajapareittain paikkakuntakohtaisesti olleen 
toimivan ratkaisun. 

Tuutorien ja avainohjaajien mukaan ohjauskoulutus tarjosi ajan ja paikan ohjaustyöstä 
keskustelulle. Tuutorit sanoivat vertaistuen olleen tärkeää. He kertoivat ryhmäytyneen-
sä oman korkeakoulun tuutoreiden ja avainohjaajan kanssa hyvin. Myös avainohjaajat 
olivat tätä mieltä. Sen sijaan eri korkeakoulujen ohjaajien välinen yhteistyö ei ollut 
toteutunut tuutorien ja avainohjaajien mielestä kovinkaan hyvin. Ammattikorkeakou-
lujen ja yliopistojen ohjaajien ryhmäytymistä pidettiin haasteellisena korkeakoulujen 
toimintaympäristöjen ja lukuvuosirytmien erilaisuuden vuoksi. Ohjaajat myös kokivat 
yhteistyön ja ryhmäytymisen oman korkeakoulun ohjaajien kanssa tärkeämpänä. 

Sosiaalisen median koulutus koettiin toisaalta hyvänä ja toisaalta vähiten antoisana 
osuutena. Näin ajattelivat sekä tuutorit että avainohjaajat. Osa tuutoreista kaipasi 
lisäkokemusta ja lisätietoa sosiaalisesta mediasta, osa koki sosiaalisen median ole-
van ylimääräistä ja hyödytöntä. Avainohjaajat kertoivat, että sosiaalisen median 
käyttö jäi vähäiseksi koulutuksen aikana. Korkeakoulujen käyttöön otettuja sosi-
aalisen median sovelluksia hyödynnettiin lähinnä koulutukseen liittyvien asioiden 
tiedottamiseen sekä materiaalin jakoon, mutta keskustelua ei juuri syntynyt.
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Tuutorien ja avainohjaajien mukaan ohjauskoulutuksessa antoisaa olivat:

Ohjauskoulutuksen anti Ohjaajan kommentti

Ohjaustyötä tukevat 

menetelmät 

Ohjaajaidentiteetin 

avartuminen

Ohjauskoulutuksen sisällöt

Keskustelu ja vertaistuki

[Koulutuksesta] tuli käytäntöön sovellettavia asioita suo-

raan, oikeastaan ensimmäisen kerran sain näin hyviä ohjeita 

vietäväksi suoraan käytäntöön. (tuutori, kysely)

Sain runsaasti ideoita omaan opetus- ja tuutorointityöhön, 

vinkit helpottavat opettajan arkea ja lisäävät työn mielek-

kyyttä. (tuutori, kysely)

Käytössä on monipuolisempi valikoima eri menetelmiä, 

joilla saadaan mm. keskustelua aikaiseksi. (tuutori, kysely)

Olen oppinut hieman etäännyttämää itseäni opetustilan-

teesta antaessani enemmän tilaa opiskelijoille. (tuutori, 

kysely)

Konkreettista asiaa, todellisia ideoita, madalsi kynnystä 

[ryhmäohjaukseen] ryhtymiseen. (tuutori, kysely)

Sain ura-ajatteluun aikaisempaa laajemman vinkkelin. (tuu-

tori, kysely)

Yhteiset sessiot eri alojen opettajien kanssa olleet hyödyl-

lisiä, kokemuksien ja ajatusten vaihto. (tuutori, kysely)

Kaikista antoisimmaksi koin ryhmämme käymät yhteiset 

keskustelut. (tuutori, kysely)
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Ohjauskoulutuksen kehittäminen

Ohjauskoulutuksen kehittämisideoina ohjaajat (tuutorit ja avainohjaajat) mainitsi-
vat seuraavat asiat.

Käytännönläheisen ja menetelmällisen otteen korostami-
nen 
Menetelmällisiä esimerkkejä ryhmäohjauksen järjestämisestä ja yksittäi-
sen opiskelijan ja koko ryhmän ohjaamisesta.

Uraohjaus, uraidentiteetti ja työelämätietous -aiheiden 
syventäminen, uusina aiheina ohjaajana jaksaminen ja ryh-
mäyttäminen

Koulutuksen ja ohjausharjoittelun lomittaminen yhteen 
Teoreettiset osuudet tukevat näin paremmin ryhmäohjauksen suunnitte-
lua ja toteutusta.

Ryhmäohjauksen suunnittelulle varattava aikaa ja ryhmä-
ohjauksen ajalle tarjottava enemmän tukea

Koulutuksen järjestäminen 
Joko tiiviit koulutukset [3–4 tuntia/kerta], jotka ajoitetaan pidemmälle ai-
kavälille tai koko päivän kestävä koulutus, jolle voi olla helpompi järjestää 
aikaa. Koulutuksen ajankohdista hyvä sopia koulutettavien kanssa.

Koulutettavien ottaminen mukaan koulutuksen suunnit-
teluun ja järjestämiseen sekä heidän asiantuntemuksensa 
hyödyntäminen koulutuksessa
 
Eri korkeakouluissa työskentelevien ohjaajien välisen yh-
teistyön lisääminen

Eri ryhmät aloitteleville ja kokeneille ohjaajille
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OSA III. Ohjaajien 
ryhmäohjauskokemuksia 
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Ryhmäohjaussuunnitelma ja ryhmät

Lukuvuosina 2009–2011 järjestettiin yhteensä 39 opinnäytetyö- ja uraryhmää, 
27 opinnäytetyöryhmää ja 12 uraryhmää (tilanne maaliskuuhun 2011 mennes-
sä). Opinnäytetyöryhmiin osallistui yhteensä 167 opiskelijaa ja uraryhmiin 84 
opiskelijaa (taulukko 6). Suomenkielisten ryhmien ohella Vaasan ja Rovaniemen 
ammattikorkeakoulussa tarjottiin englanninkielisiä ryhmiä ja Vaasan ammattikor-
keakoulussa yksi ruotsinkielinen ryhmä. Melkein kaikissa ryhmissä hyödynnettiin 
sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, WordPress-blogia, Wikispaces-wikiä) 
ryhmäohjauksessa. 

TAULUKKO 6. Opinnäytetyö- ja uraryhmät ja ryhmiin osallistuneet opiskelijat 

lukuvuosina 2009–2011 (tilanne maaliskuussa 2011).

Ryhmä

Opinnäytetyöryhmä

Uraryhmä

Yhteensä

Opinnäytetyö- ja uraryhmät olivat pienryhmiä, osallistujia oli noin 5–12 opiskeli-
jaa/ryhmä. Joistakin ryhmistä jäi opiskelijoita pois heti toiminnan alussa. Keskeyt-
täminen oli kuitenkin vähäistä. Liitteessä 4 on eritelty avainohjaajien ja tuutoreiden 
ohjaamat ryhmät korkeakouluittain, ohjaajien määrä ryhmässä ja ryhmässä aloit-
taneet, keskeyttäneet ja mukana loppuun saakka olleet opiskelijat sekä käytetyt 
sosiaalisen median sovellukset (tilanne maaliskuussa 2011).

Tapaamiset kestivät keskimäärin yhdestä kahteen tuntia ja tapaamiskertoja oli noin 
kuudesta kymmeneen. Osassa ryhmistä ohjaajia oli kaksi, osassa ryhmistä ryhmää 
ohjasi yksi ohjaaja.

Opiskelijat rekrytoitiin ryhmiin pääsääntöisesti sähköpostin ja ilmoitustauluilmoi-
tuksen perusteella, mutta myös henkilökohtaisella rekrytoinnilla. 

Ryhmäohjauksen tavoitteena oli:
 • Opiskelijan persoonallisen kasvun tukeminen. 
   • Itsetunnon ja itsetuntemuksen vahvistaminen: omien arvojen,  
    osaamisen ja vahvuuksien/kehittämiskohteiden tunnistaminen.

Ryhmiä (N)

27

12

39

Osallistujia (N)

167

84

251
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 • Opiskelun ohjaus.
   • Opintojen eteenpäin vieminen: opiskeluprosessin ja opiskelutavoit- 
    teiden tukeminen, ajankäyttö, opiskelutaidot, opiskelun ongelma- 
    kohtien läpikäyminen ja niihin ratkaisujen etsiminen.
 • Uraohjaus.
   • Sijoittumistieto, työmarkkinatietous, työelämän osaamisvaatimukset,  
    mahdollisuudet työelämässä ja uranäkökulmien avartaminen.

Eri tapaamiskerroilla käsiteltiin eri teemaa tai aihetta. Kullekin kerralle suunnitel-
tiin yksi, enintään kaksi aihetta, jota käytiin ryhmässä läpi erilaisten harjoitusten ja 
keskustelujen kautta. Seuraaviin taulukoihin on koottu esimerkit ryhmäohjauksen 
etenemisestä ja aiheista. Taulukkoon 7 on koottu esimerkiksi yhden tuutorin ura-
ryhmän aiheet.

TAULUKKO 7. Uraryhmän aiheet.

Aihe

1. Aloitustapaaminen (tutustuminen ja omasta tilanteesta kertominen)

2. Oman osaamisen kartoitus, urasuunnittelu

3. Työelämän osaamisvaatimukset (muuttuva työelämä, työelämän siirtymät, työpaikkakehi- 

 tys pohjoisessa, työelämän kvalifikaatiot ja rekrytointikäytännöt)

4. Työnhakukanavat, asiantuntijavierailut, joissa asiantuntijat kertovat korkeakoulusta valmistu- 

 neiden työllistymisestä ja esittelivät työnhakukanavia

5. Työnhaku (ansioluettelo, työhaastattelu)

6. Vierailu, työvoimatoimistoon tutustuminen

7. Nettimaailma työnhaussa

8. Päätöskerta (työnhakusuunnitelmien ja oman urasuunnitelman läpikäynti)
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Taulukossa 8 on esimerkkinä yhden avainohjaajan opinnäytetyöryhmän kokoontu-
miskerran aiheet ja kotitehtävät.

TAULUKKO 8. Opinnäytetyöryhmän aiheet ja kotitehtävät.

Aihe

1. Odotukset, tutustuminen ja ryhmäytyminen

  Kotitehtävä: Opintojen jumittamisen kuvaaminen käyttäen kuvainnollisia ja havainnollisia  

  elementtejä 

2. Oppiminen ja muistaminen (miten opin, millaisia jumeja opinnoissa on [kotitehtävän purku],  

 motivaatiosta ja tavoitteiden asettamisesta)

  Kotitehtävä: Oman ajankäytön seuraaminen

3. Itsekuri ja sitoutuminen (ajankäyttö-tehtävän purkaminen: mihin aika kuluu, miten järjestää opinnoil- 

 le aikaa, mitkä asiat jäävät viimetinkaan ja miksi, mitkä asiat häiritsevät opiskelua)

  Kotitehtävät: Tavoitteiden asettaminen lähikuukausille

  Hyvän oppimiskokemuksen nimeäminen ja kokemukseen liittyvien asioiden pohtiminen

4. Opinnäytetyö (opinnäytetyön kriittiset kohdat, opinnäytetyö-ahdistus, mitä hyötyä opinnäyte- 

 työstä on)

  Kotitehtävät: Lyhyt essee aiheesta: ”Miksi kannattaa valmistua ja mihin haluat valmistua?”

  Korkeakouluopiskelijoiden uraohjaus- ja itsearviointipalvelun Aikauratehtävän tekeminen (www.uraohjaus.net)

5. Minä-inventaario (omat vahvuudet ja osaamisalueet sekä erilaiset vaihtoehdot työllistyä nime- 

 tyllä osaamisella)

  Kotitehtävä: Korkeakouluopiskelijoiden uraohjaus- ja itsearviointipalvelun Taitoura- tehtävän teke- 

  minen (www.uraohjaus.net)

6. Urasuunnittelu (Taitoura- tehtävän purkaminen, keskustelua urasuunnittelusta)

  Kotitehtävät: Elämänviiva- ja Unelmien työpaikka-tehtävä

7. Yhteenveto ja päätös (Elämänviiva-tehtävän purkaminen ja pohdintaa miten tästä eteenpäin)

Ohjaajat olivat käyttäneet erilaisia strategioita ryhmäohjauksen suunnittelussa: osa 
oli tehnyt hyvinkin tarkan toteutussuunnitelman ja osa oli lähtenyt liikkeelle väljäl-
lä ohjelmalla. Seuraavissa kommenteissa kaksi tuutoria kuvaa omat lähtökohtan-
sa suunnitella ryhmäohjausta. Ensimmäisessä tuutori kertoo ohjaussuunnitelman 
muuttamisesta, ohjausprosessin etenemisestä ja siirtymisestä alun ohjaajajohtoi-
sesta ryhmätoiminnasta opiskelijalähtöiseen ohjaukseen. Toisessa tuutori kuvaa 
ryhmäohjauksen suunnittelua vaihe vaiheelta ryhmäprosessin edetessä.
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Me alussa tehtiin kauhean tarkka suunnitelma ja kauhean tarkkaan alet-
tiin sitä toteuttamaan, mentiin sinne puoleenväliin, niin hoksattiin, et 
meni vähä liian semmoiseen kaavamaiseen toimintaan. Sitten me py-
sähdyttiin ja juteltiin opiskelijoiden kanssa siitä, että mitä ne nyt haluaa. 
Sen mukaan sitten tehtiin se loppu. Toteutettiin niitten opiskelijoiden 
toiveet ja otettiin huomioon. (tuutori, haastattelu)

Mehän ei oltu alkuun, ennen ryhmää, lyöty lukkoon mitään semmosta 
vedenpitävää suunnitelmaa koko hommalle, vaan alusta pitäen oli tar-
kotus se, että katotaan, mitä se ryhmä tarvii ja suunnitellaan sen mu-
kaan ja niinhän meillä eteni se suunnittelu. Suunniteltiin aina yks kerta 
kerrallaan ja sen kerran jälkeen taas seuraava kerta. Vähän oli niin kuin 
semmoset teemat mietittynä. (tuutori, haastattelu)

Ohjaajien mukaan ryhmäohjauskerrat sujuivat pääsääntöisesti suunnitelmien mu-
kaan, käytetyt harjoitukset olivat toimivia ja käsitellyt aiheet opiskelijoita kiinnos-
tavia. Ryhmä tuki monia opiskelijoita asetettujen tavoitteiden suuntaan ja palveli 
tarkoitustaan – opinnäytetyöt edistyivät ja/tai työelämätietous vahvistui ja urasuun-
nittelu kehittyi. 

Koska tavoitteena oli saada opiskelijat tietoisemmaksi omasta osaamises-
taan, tämä pikku projekti oli mielestäni onnistunut. Opiskelijat joutuivat 
koko projektin ajan miettimään eri näkökulmista sitä, miten toisivat osaa-
misensa esiin. Näin ollen uskon, että ainakin tämä ryhmä on oivaltanut 
oman ainutlaatuisuutensa. (tuutori, päiväkirja)

Tavoitteeksi asetettiin opiskelun etenemisen tukeminen sekä urasuun-
nittelu. Opiskelut etenivät suurella osalla opiskelijoista hyvin. Myös 
urasuunnittelu oli opiskelijoista mielenkiintoista. 2-3 opiskelijaa eivät 
saaneet opintojaan etenemään (työ, perhesyyt tai oppimiseen liittyvä 
vaikeus). (avainohjaaja, kysely)

Vaikka ryhmäohjauskokemukset olivat suurimmaksi osaksi myönteisiä, oli myös 
toisenlaisia kokemuksia: Joissakin ryhmissä opiskelijat eivät työstäneet opintojaan 
ja/tai opinnäytetyötään ohjaajan toivomalla tavalla. Joissakin ryhmissä opiskelijat 
eivät kokeneet ryhmän tai ryhmän aiheiden vastaavan heidän (ennakko-)odotuksi-
aan – opiskelijat saattoivat esimerkiksi odottaa enemmän työelämä- ja uratietoa tai 
konkreettisia ohjeita opinnäytetyön tekemiseen kuin ryhmän aihe tai ryhmä tarjosi. 
Opiskelijoiden elämäntilanteet saattoivat myös olla niin haastavia, että ohjaajat ko-
kivat, etteivät he pysty vaikuttamaan niihin tai ohjaajat kokivat, etteivät he pysty-
neet auttamaan jotakin opiskelijaa.
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Oma oloni ryhmän loppumisen jälkeen oli turhautunut ja koin, että ryh-
mä oli ollut täysin turha ja mitään tulosta ei ollut tullut – kukaan ei 
valmistu tänä keväänä. […] Kaipa tunnen itseni varsin avuttomaksi mo-
nien ryhmäläisteni ongelmien kanssa, jotka tuntuvat paikoin hyvinkin 
syviltä. (avainohjaaja, päiväkirja)

Jotenki tuntui, että minulta odotettiin vastauksia ja ratkaisuja [opinnäy-
tetyön tekoon]. Varsinkin tutkijatyyppi kaipasi jotain ekstraa […] Tun-
tuu, että tutkijanurasta haaveilevalle minulla ei ole annettavaa. (avain-
ohjaaja, päiväkirja)

Useimmiten ryhmäsuunnitelmaa muutettiin ja tarkennettiin. Esimerkiksi erilaisten 
harjoitusten valinta tai aiheiden suunnittelu saattoi olla hyvinkin haastavaa. Harjoi-
tuksia saatettiin esimerkiksi suunnitella yhdelle kerralle tai koko ryhmäohjauksen 
ajaksi liikaa tai joitakin ryhmän kannalta oleellisia harjoituksia ei ollut huomioitu 
lainkaan. Ohjaajat arvioivatkin harjoitusten mielekkyyttä ryhmän edetessä ja jopa 
ryhmäkokoontumiskertojen aikana. 

Ensimmäinen kerta oli oikeestaan ihan varattu ryhmäytymiseen ja, kun 
me meillä koulutusohjelmassa panostetaan hirveen paljon […] ryhmäy-
tymiseen, niin mä hoksasin, että ne oli jo niin hirveen hyvin ryhmäy-
tyneet, […] ei ois tarvinnu tehdä niin monta ryhmäytymisharjoitusta. 
(tuutori, haastattelu)

Töppäsin heti aluksi: en ajatellut ollenkaan ryhmäyttämistä, koska oletin 
opiskelijoiden tuntevan toisensa jo ennestään; olemmehan pieniä oppiai-
neita ja aika paljon tekemisissä toistemme kanssa. (tuutori, päiväkirja)

Myös opiskelijoiden toiveiden mukaan jokin teema saattoi nousta keskiöön tai sitä 
käsiteltiin ryhmässä syvällisemmin kuin ohjaaja oli ajatellut. Opiskelijat eivät esi-
merkiksi olleet kiinnostuneita tietystä aiheesta lainkaan, mutta halusivat sen sijaan 
keskittyä johonkin toiseen aiheeseen laajemmin. 

Ohjaajat korostivat, että ryhmätapaamisille pitää ja kannattaa suunnitella runko, 
jota voi muokata ja josta voi poiketa ryhmäprosessin edetessä. Ryhmää on helpom-
pi ohjata, kun on suunnitelma siitä, mitä mahdollisesti voisi tehdä ja mielessä har-
joituksia, joita ryhmässä voisi hyödyntää. Kokemus ja käytäntö olivat myös opetta-
neet, että suunniteltuja aiheita ja niihin liittyviä harjoituksia muutettiin, muokattiin 
ja jätettiin pois, jopa ryhmäohjauksen aikana. Oleellinen huomio oli, että väljempi 
ohjelma ja suunnitelma avasivat opiskelijoille tilaisuuden käsitellä ja keskustella 
niistä asioista, jotka he kokivat kullakin kerralla tärkeäksi. 



52 OSA II. Ohjaajien ryhmäohjauskokemuksia  ·  53

Ohjaajat myös painottivat, että samalla suunnitelmalla ei voi ohjata useita ryh-
miä vaan suunnitelmaa on muokattava kunkin ryhmän toiveiden ja etenemisen 
mukaan. Ryhmäohjauksen suunnitteluun ja suunnitelmien muutokseen vaikut-
tikin eniten se, millainen ryhmä oli: erilaisiin ryhmiin osallistui erilaisia opis-
kelijoita ja jokainen ryhmä edellytti omanlaistaan suunnittelua, valmistelua ja 
ohjausta. 

[Ura]ryhmä on paljon haasteellisempi kuin [opinnäytetyö]ryhmä. Jäl-
kimmäisessä kaikki ovat saman asian äärellä. [Ura]ryhmä kun on opis-
kelu- ja uraryhmä, niin osa on hakee ryhmästä pelkkää uraa ja heillä 
opinnot menevät ihan hyvin, osa haluaa sekä opintoihin että uraan liitty-
vää tukea. (avainohjaaja, päiväkirja)

Kokemuksia ryhmäohjauksesta

Onnistumisia

Ohjaajat kokivat ryhmän ohjaamisen myönteisenä ja hyödyllisenä. Ryhmäoh-
jauskokemukset vahvistivat ohjaajien ja koko projektin näkemystä siitä, että 
opinnäytetyö- ja uraryhmäohjaukselle on tarvetta. Ryhmät tarjosivat opiskelijoil-
le sosiaalista ja tiedollista tukea. Harjoitusten ja keskustelujen kautta opiskelijat 
pystyivät suhteuttamaan omaa tilannettaan, ajatuksiaan ja tavoitteitaan toisiinsa. 
Seuraavat esimerkit osoittavat ryhmäohjauksen tärkeyden opiskelijoille. Avain-
ohjaaja kuvaa ryhmänsä ensimmäistä kokoontumista ja tuutori ryhmänsä viimeis-
tä kokoontumista.

Jokainen ryhmä on erilainen

Suunnittele runko, jota voi ryhmän  
toiveiden mukaan muokata

Anna aikaa keskustelulle

Varaa mahdollisuuksien mukaan  
erilaisia harjoituksia

Ole valmis muuttamaan 
suunnitelmaa
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Ensivaikutelma porukasta oli jotenkin kumara, lannistunut, ja ilma-
piiri oli kaikkea muuta kuin tarmokas ja energinen. […] Jotkut itkivät 
vuolaasti, kun pääsivät esittelyssään graduun asti; joku toivoi ryhmältä 
sitä, että olisi joku, jonka kanssa itkeä. Häpeä tuntui olevan varsin 
vallitseva tunne, mutta joukossa oli myös monta vain yksinkertaisesti 
turhautunutta ihmistä, jotka kaipasivat ryhtiä itseensä. (avainohjaaja, 
päiväkirja)

Mun mielestä yks [onnistumisen kokemus] oli [ryhmän] lopetus. Kun 
me oltiin lopetettu, niin kukaan ei lähtenyt pois. Kaikki laittoi pikku-
hiljaa takkia päälle ja näin, mutta tuli takaisin […] ovi oli sepposen se-
lällään, kukaan ei astunut kynnyksen yli. Kaikki yritti tikusta vääntää 
asiaa. Tuntu silloin, että ne [opiskelijat] haluaisi vieläkin jatkaa tässä 
ryhmässä. Kyllä tämän [ryhmän] on pitänyt olla heille merkityksellinen. 
(tuutori, haastattelu)

Ohjaajien mukaan oli palkitsevaa, että ryhmässä käydyt keskustelut ja harjoitukset 
kannustivat opiskelijoita eteenpäin ja he edistyivät ryhmän tavoitteen suunnassa. 
Ryhmän edetessä ohjaajat saattoivat selvästi havaita opiskelijoiden edistymisen 
esimerkiksi opiskeluinnokkuuden lisääntymisenä (kuten opintopisteiden kertymi-
senä), opinnäytetyön edistämisenä tai työnhakuna.

Antoisinta oli juuri se, että huomasi opiskelijoiden ahdistuksen vähen-
tyneen, he olivat saaneet uskoa itseensä eli tavallaan ”voimaantuneet” 
työssään. Antoisaa oli huomata, että ryhmän olemassaolo oli heille mer-
kityksellinen kokemus – emme turhaan kokoontuneet usean kuukauden 
ajan! (tuutori, kysely)

Antoisinta oli varmasti huomata että tapaamisissa käsitellyistä asioista 
oli hyötyä ryhmäläisille. […] Oli mukava nähdä että ryhmäläiset saivat 
motivaatiota työnhakuun ja omaan urasuunnitteluun, ja myös työväli-
neitä. (tuutori, kysely)

Ryhmän tarpeellisuuden osoitti myös se, että useissa ryhmissä opiskelijat itse toi-
voivat, että ryhmä tapaisi useammin kuin oli sovittu tai ryhmä tapaisi uudelleen 
myöhemmin (esimerkiksi seuraavan lukukauden alussa) niin sanotussa tsekkaus-
tapaamisessa.

Nousi myös esille tarve siitä, että pitäisimme extrakertoja varsinaisen ajan jäl-
keen. Näin voisimme käydä tarkemmin läpi yhden henkilön asiaa. Todennä-
köisesti jo viikon päästä otetaan tällainen extratunti. (avainohjaaja, päiväkirja)
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Onnistumiskokemuksia toi opiskelijoiden ryhmäytyminen. Parhaimmillaan ryhmä 
toimi keskustellen ja vieden omaa toimintaansa eteenpäin. Opiskelijoiden vuoro-
vaikutus oli avointa ja rakentavaa ja ryhmäläiset kuuntelivat toisiaan ja rohkaisivat 
osallistumaan. Ohjaajat olivatkin tyytyväisiä useimmissa ryhmissä opiskelijoiden 
ja ryhmän aktiivisuuteen ja siihen, että opiskelijat olivat sitoutuneita ja motivoitu-
neita osallistumaan ryhmään. 

Mulle ainakin kauheen hyvä mieli jäi siitä, että ryhmäläiset sitoutui sii-
hen ryhmään, mikä oli sellanen paras juttu. […] Niitten [opiskelijoiden] 
mielestä oli mielekäs tulla, vaikka oli kiireisiä aikatauluja ja muita, niin 
ne tuli kerrasta toiseen vain sinne. (tuutori, haastattelu)

Annoin porukan työskennellä pareina. Puhe suorastaan ryöpsähti 
esiin, kun ihmiset pulisivat graduistaan – tarve läheisempään jakami-
seen oli selvästikin ollut. Into ja motivoituneisuus loisti myös niiden 
silmistä, jotka olivat valittaneet motivaation puutetta. (avainohjaaja, 
päiväkirja)

Osa ryhmistä oli monialaisia ja ohjaajat kertoivat monialaisuuden olleen niin 
myönteinen kuin haasteellinen asia. Monialaisessa ryhmässä opiskelijat pääsivät 
keskustelemaan tilanteestaan eri alojen opiskelijoiden kanssa ja tällä tavalla avar-
tamaan omia näkemyksiään. Opiskelijat esimerkiksi huomasivat, että kaikkien ti-
lanteet olivat hyvin samantyyppisiä alasta riippumatta. Monialaisuus mahdollisti 
myös ryhmän tehtävässä pysymisen. Esimerkiksi opinnäytetyö-ryhmässä monia-
laisuus auttoi ryhmää suuntaamaan huomion juuri opinnäytetyön työprosessiin 
huomion menemättä opinnäytteen varsinaiseen asiasisältöön (substanssiin). Mo-
nialaisen ryhmän haasteena oli, että ryhmäläisten erilaiset näkökulmat ja tavoitteet 
saattoivat estää yhteisten näkökulmien löytymisen. 

Myös saman alan opiskelijoista koostuvassa ryhmässä oli puolensa: toisaalta 
pystyttiin hyödyntämään harjoituksia ja aiheita, joita ei välttämättä monialai-
sessa ryhmässä sellaisenaan olisi pystytty käyttämään, toisaalta ryhmädyna-
miikka ja jäsenten roolit saattoivat muotoutua tietynlaisiksi ryhmäläisten tun-
tiessa toisensa.

Jos ois ollu, vaikka jostakin toisesta tiedekunnasta tai osastosta [opis-
kelijoita] […] koska me puhuttiin tavallaan siitäkin, mitä se [on tiet-
ty ammatti]-identiteetti on, niin ei se sillain ois toiminu. Tunsin kaikki 
osallistujat jo etukäteen, joten meillä oli jo tietyt roolit ja ennakko-odo-
tukset toisistamme. Voi olla, että vieraammalle porukalle pidetty ryhmä 
toimisi ihan erilailla. (tuutori, haastattelu)
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Opiskelijoiden ja ohjaajan tuntiessa toisensa lähtökohdat ryhmätoiminnalle olivat 
kuitenkin selvästi erilaiset kuin sellaisissa ryhmissä, joissa jäsenet eivät tunteneet 
toisiaan entuudestaan. 

Ohjaajat kertoivat opiskelijoiden kokeneen positiivisena sen, että he eivät olleet 
oman alan opettajia tai ohjaajia, näin oli etenkin opinnäytetyöryhmässä. Opinnäy-
tetyön edistämisessä ohjauksen saaminen joltakin muulta kuin omalta opettajalta ja 
ohjaajalta oli opiskelijoiden mielestä helpottavaa. 

[Opiskelijalla] saattaa liittyä ahdistusta opinnäytetyön tekemi-
seen, että on hankala lähestyä niitä oman yksikön ihmisiä, kun 
koetaan ne ohjaajat jotenkin pelottavina. Monesti ne on siis täysin 
aiheettomia ne pelot, mutta semmonen on vain muodostunut jos-
takin. Sitten [on] sellanen täysin ulkopuolinen taho, jossa ei tarvi 
jännittää sitä substanssipuolta ollenkaan. […] Sisältöihin ei tässä 
meidän toiminnassa mennä ollenkaan eli ihan siihen prosessiin 
puututaan, tai lähinnä semmosta tsemppiä enimmäkseen. (tuutori, 
haastattelu)

Moni ohjaaja oli ohjannut opiskelijoita myös yksilöllisesti. Nämä tapaamiset olivat 
olleet hyvä lisä ryhmän rinnalla, josta molemmat osapuolet hyötyivät ja jonka mo-
lemmat kokivat antoisana.

Henkilökohtaiset tapaamiset olivat monen ryhmäläisen mielestä pa-
rasta ja niin minunkin mielestä. Niissä keskusteltiin ja selkeytettiin 
opintojen tilannetta ja opiskelijat kertoivat myös sellaisista henkilö-
kohtaisista ongelmista, joista ei ryhmätilanteessa olisi voinut puhua. 
(tuutori, haastattelu)

Neljä tuutoria ja neljä avainohjaajaa oli ohjannut ryhmiä parin kanssa ja seitsemän 
sanoi yhteistyön olleen erittäin palkitsevaa. Onnistumisen kokemuksia saatiin erityi-
sesti siitä, että ryhmäohjausta pystyi suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan 
yhdessä toisen ohjaajan kanssa. Toisen ohjaajan koettiin antavan tukea ja turvaa ryh-
mätilanteessa.

Pariohjaus oli myös erittäin antoisaa, oli mukavaa pystyä reflektoimaan 
ajatuksiaan toisen ohjaajan kanssa. (tuutori, kysely)

Kahdestaan [kun] ollaan tässä ryhmän kanssa, niin se oli musta sellanen 
turvallinen olo, että siinä voi rennommin olla. Että sä et oo ite yksin 
vastaamassa, vaan kahestaan ollaan. (tuutori, haastattelu)
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Pariohjauksen eduiksi kerrottiin myös muun muassa vastuun jakaminen ja harjoitusten 
vetovastuun antaminen sille parista, jolle kyseinen harjoitus tuntui luontevammalta.

Haasteita

Ryhmäohjaus haastoi ohjaajat monella tavalla. Ryhmäohjauksen onnistuminen oli 
yhteydessä esimerkiksi ryhmän kokoon (liian pieni tai suuri ryhmä), ohjaajan ja 
opiskelijoiden rooliin, ryhmäohjauksen kestoon (tapaamiskerrat ja tapaamisten 
määrät), ryhmässä käsiteltäviin aiheisiin ja teemoihin sekä käytettyihin harjoituk-
siin. Myös ryhmän markkinointiin ja järjestämiseen liittyvät asiat osoittautuivat 
haasteellisiksi. 

Suurimmaksi haasteeksi ohjaajat nostivat ryhmäytymisen, vuorovaikutuksen ja 
vertaistuen aikaansaamisen, vaikka opiskelijoiden ryhmäytyminen ja keskustelun 
synnyttäminen tuottivat onnistumisen kokemuksia. Opiskelijoiden keskinäiset suh-
teet ja roolit olivat tärkeitä ryhmän toiminnan kannalta. Ryhmäyttäminen saattoi 
olla yllättävänkin haastavaa ja ohjaaja joutui lujille ryhmäprosessin ohjaamisessa.

Haastavinta oli saada herätettyä hedelmällistä keskustelua, joka pysyy 
sellaisella kaikkia koskevalla tasolla. Ettei kukaan vie liian suurta tilaa 
ryhmässä tai toisaalta jää piiloon/paitsioon. (tuutori, kysely)

Ryhmässä oli eräs jäsen, joka oli kova puhumaan käsiteltävistä asioista, 
mutta myös paljon muusta. Asiassa pysyminen ja ko. henkilön hiljentä-
minen oli ongelmallista, varsinkin kun huomasi muiden ryhmäläisten 
ärsyyntyvän ko. henkilön tarinoinnista. (tuutori, kysely)

Kaksi (ainakin yksi) opiskelija jäi ryhmästä pois, koska ryhmässä oli toinen 
opiskelija, jonka kanssa ei ollut väleissä - ei halunnut altistua tehtäville, jois-
sa olisi joutunut keskustelemaan sen toisen kanssa. (avainohjaaja, kysely)

Myös ohjaajien keskinäinen yhteistyö saattoi muodostua haasteeksi.

Vedin ryhmää osittain [XX] kanssa, mikä aiheutti kankeutta. Kun toinen 
ohjaaja on paikalla noin joka toinen kerta, vie siihen totuttelu energiaa ja 
huomiota. Yhteistyö ja toimintatavat eivät pääse muotoutumaan. (avain-
ohjaaja, kysely)

Ryhmäohjauksen suunnittelua ja toteuttamista haittasivat joidenkin opiskelijoiden 
heikko sitoutuminen ryhmään ja ryhmän tavoitteisiin. Osa opiskelijoista kävi ryh-
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mässä epäsäännöllisesti, osa ei ilmoittanut syytä poissaololleen ja osa jätti jossain 
vaiheessa kokonaan tulematta. Opiskelijoiden poisjäänti vaivasi ohjaajien ohella 
kanssaopiskelijoita. 

Ongelma oli se, että opiskelijat olivat vaihtelevasti läsnä, mikä vaikeutti 
ryhmäohjauksen suunnittelua. (tuutori, kysely)

Yksi opiskelija häipyi jo alkuvaiheessa, yksi tammikuussa ja yksi roik-
kui satunnaisesti mukana. Palautteen mukaan roikkuminen oli hieman 
häiritsevä/ärtymystä aiheuttava tekijä ryhmässä. (avainohjaaja, kysely)

Jostain syystä porukasta on pudonnut pari opiskelijaa pois. […] Ryh-
mäläiset olivatkin huolissaan näiden kahden pudokkaan kohtalosta, 
mitä heille kuuluu ja mikseivät ole enää mukana. (avainohjaaja, päi-
väkirja)

Ryhmätapaamisten sisällön suunnittelun ja toimivien harjoitusten valinnan 
kerrottiin olevan haastavaa. Etenkin tiettyyn substanssialaan liittyvä asiantun-
temus koettiin haastavana, sillä tiedon kirjo on laaja ja ohjaajalla tulisi olla 
tietoa monelta alalta. Myös ohjaussuunnitelmassa pysyminen ja suunniteltujen 
aiheiden tai harjoitusten läpikäynti asettivat haasteita. Monissa ryhmissä ei eh-
ditty käydä lävitse kaikkia ohjaajan suunnittelemia harjoituksia ja/tai asioita. 
Ryhmäohjauksen sovittaminen niin ohjaajan omaan kuin opiskelijoiden aika-
tauluihin koettiin vaikeaksi.

Haastavinta oli oikeastaan se, että löytää tarpeeksi sisältöä niille tapaa-
misille sen edestä, kun ne sinne vaivautuu, että siitä on niin kuin taval-
laan se kustannushyöty, tasapaino tulee sitten. (tuutori, haastattelu)

Missä tuli ongelmaa, niin oli ajankäyttö, eli se että me oltiin varattu yksin-
kertaisesti liian vähän aikaa joillekin harjoituksille. (tuutori, haastattelu)

Koin, että ryhmä meni osaltaan osaamisalueideni ulkopuolelle. (avain-
ohjaaja, päiväkirja)

Muutamissa ammattikorkeakoulun ryhmissä opiskelijat saivat opintopisteitä 
osallistumisestaan ryhmään. Ohjaajien mukaan opintopisteytys ei ollut hyvä 
ratkaisu vaan se enemminkin hankaloitti ryhmätoimintaa. Ohjaajat olivatkin 
vahvasti sitä mieltä, että ryhmätoiminnan kannalta on parempi, etteivät opis-
kelijat saa ryhmään osallistumisestaan pisteitä. Se, etteivät opiskelijat saaneet 
opintopisteitä ryhmässä olostaan, nähtiin ennemminkin ryhmätoimintaan si-
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touttavana ja motivoivana tekijänä. Alla ensimmäisessä kommentissa tuutori 
kertoo opintopisteytyksen haasteesta ja toisessa kommentissa tuutori kuvailee 
ryhmän vapaaehtoisuuden hyötyjä.

Jotenki minua häiritti siinä se pistemäärä, ku siitä piti ne pisteet antaa. 
[…] Ja se [opintopisteytys] vaikutti myös porukkaan, mikä tuli, että se 
motivaatio sillä porukalla ei tainnu olla niin parasta … että oli porukka, 
joka tuli sen takia, että saa ne pisteet vain ja sitten se vaikutti myös sii-
hen ryhmäkäyttäytymiseen. Vähän pettymys, että sitä oltiin vaan niitä 
pisteitä vailla… (tuutori, haastattelu)

Se [opintopisteet] ois ollu huono asia. Mieluummin näin – perustuu 
täysin vapaaehtoisuuteen, täysin siihen omaan sitoutumiseen ja haluun 
tehdä sitä, eikä siihen, että mun on pakko saada nää kolme pistettä, että 
mä saan nyt mun valinnaiset täyteen ja mun on sitten pakko käydä täällä, 
että mä saan sen suoritusmerkinnän. (tuutori, haastattelu)

Ryhmän järjestäminen ja markkinointi eivät olleet helppoja. Ohjaajien kokemuk-
set osoittivat, että oleellista ryhmän käynnistymisen kannalta olivat kysymykset 
missä vaiheessa lukukautta ryhmä kannattaa toteuttaa, miten markkinoida ryh-
mää ja miten saada opiskelijoita osallistumaan ryhmään. Ohjaajat muun muas-
sa pohtivat ryhmän järjestämistä ja aloittamista syyslukukaudella vs. kevätlu-
kukaudella. Esimerkiksi opinnäytetyöryhmän muodostaminen oli osoittautunut 
huomattavasti vaikeammaksi kevätlukukaudella, kun taas syksyllä ryhmään olisi 
ollut runsaasti tulijoita.

Nää [toteuttamis] ajankohdat, koska syksyllähän meillä olis ollu yli-
tunkua ja ... nää tammikuun ryhmät oli tosi haasteelliset saada täyteen. 
(tuutori, haastattelu)

Opiskelijoiden rekrytointi ryhmiin saattoi jopa ahdistaa, sillä ryhmän alkaminen 
oli täysin opiskelijoiden ilmoittautumisen varassa. Ohjaajat olivat kuitenkin käyt-
täneet huomattavasti aikaa ohjaussuunnitelman tekemiseen, ryhmän aikataulutta-
miseen ja tiedottamiseen. He olivat myös varanneet kalenteristaan aikaa ryhmä-
ohjaukselle. Koko ajan oli kuitenkin varauduttava siihen, ettei ryhmä välttämättä 
alkaisi lainkaan.

Siinä tuli kauhean lyhyellä varotusajalla semmonen epävarmuus, että al-
kaako tämä ryhmä vai eikö ala. Markkinointiahan tehtiin kovasti, sitä en 
sano, mutta se että miten siinä saatas ne opiskelijat… […] se oli koko ajan 
kiikun kaakun, että alkaako [ryhmä] vai eikö ala. (tuutori, haastattelu)
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Kokemuksia harjoituksista

Ryhmissä sovellettiin runsaasti erilaisia harjoituksia. Käytetyt harjoitukset oli-
vat yksilö- ja ryhmäharjoituksia ja niiden tavoitteena oli opiskelijan osaamisen 
ja voimavarojen näkyväksi tekeminen sekä opiskelijan ajatusten selkeyttämi-
nen. Harjoituksissa kartoitettiin omaa tilannetta ja ajatuksia, omia vahvuuksia, 
kykyjä ja taitoja sekä tehtiin tavoitteenasettelua tulevaisuuteen. Parhaimpia 
harjoituksia olivat ohjaajien mielestä harjoitukset, jotka herättivät opiskelijat 
pohtimaan omaa tilannetta, tavoitteita ja toivottua muutosta ja harjoitukset, jot-
ka synnyttivät ryhmässä keskustelua. Onnistuneissa harjoituksissa ryhmä pystyi 
heti jakamaan kokemuksiaan ja opiskelijat löysivät yhteisiä tekijöitä ajatustensa 
ja toimintansa taustalta.

Seuraavassa esitellään lähemmin ohjaajien mielestä toimivia harjoituksia sekä har-
joituksia, joissa ilmeni haasteita. Esiteltävät harjoitukset eivät ole Valtti-projekti-
laisten kehittämiä ohjaajat ovat soveltaneet ja muokanneet muualta peräisin olevia 
harjoituksia omiin tarkoituksiin sopiviksi. Esiteltävän harjoituksen yhteydessä vii-
tataan tekijään, mikäli tekijä on tiedossa.

Toimivia harjoituksia 

Kuvat, kortit ja esineet

Kortteja, kuvia ja esineitä voi käyttää niin tutustumiseen ja ryhmäyttämiseen kuin 
omasta tilanteesta kertomiseen. Harjoituksessa jokainen ryhmän jäsen valitsee it-
seään kuvaavan esineen, kortin tai kuvan ja kertoo, minkä vuoksi valitsi tämän ja 
miten se kuvaa häntä tai hänen tilannettaan. 

Ohjaajat olivat käyttäneet esineitä, kortteja ja kuvia erilaisiin tarkoituksiin, 
kuten rentoutumiseen ja asioista puhumisen helpottamiseen kuin myös tu-
tustumiseen ja ryhmäytymiseen. Opinnäytetyöryhmissä kortteja käytettiin 
esimerkiksi kuvaamaan opiskelijan opinnäytetyön vaihetta tai tilannetta. 
Näiden harjoitusten hyvänä puolena oli ohjaajien mukaan se, että jokainen 
opiskelija pystyi tuomaan harjoituksessa esille omaa persoonaansa ja samal-
la he pystyivät ulkoistamaan itsensä tilanteestaan ja puhumaan tilanteestaan 
sujuvammin.

Kuvakortit, joita käytin opiskelutilanteiden kuvaamiseen helpottivat asi-
asta puhumista vertauskuvien, mielikuvien avulla, ainakin ryhmän al-
kuvaiheessa, kun vielä ryhmäläiset eivät niin hyvin tunteneet toisiansa. 
(tuutori, kysely) 
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Joissakin ryhmissä hyödynnettiin esimerkiksi ResurssiRepun8 korttipakkaa, joka 
sisältää yhteensä 42 kysymyskorttia. Kussakin niistä on yksi kysymys, joka ohjaa 
kortin saanutta kertomaan jotain itsestään: lapsuudesta, harrastuksista, mieltymyk-
sistä, mielipiteistä, unelmista. Seuraavassa on ohjaajien kuvauksia korttien käytös-
tä ryhmässä.

Tehtiin kierros korttien avulla, jolloin jokainen sai vastata kortissa 
esille tulleeseen kysymykseen vuorollaan (kaikki siis vastasivat kaik-
kiin kysymyksiin ja jokainen sai nostaa yhden kortin pöydältä). Tähän 
meni aika kauan aikaa, mutta tutustutti kivasti porukkaa. (avainohjaa-
ja, päiväkirja)

Käytimme Resurssirepun tauluja/kuvia kartoittamaan sitä, mikä kuva 
kuvaisi kunkin elämää viiden vuoden päästä. (avainohjaaja, päiväkirja)

Tapaaminen alkoi Ressurepun pelikorttien avulla: opiskelutilanne. Opis-
kelutilanteesta sai kertoa jonkin kuvan avulla. Tämä sujui oikein hyvin. 
(avainohjaaja, päiväkirja)

Kortteja on myös muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitolla9 ja kortit voi 
koota itse esimerkiksi postikorteista.

Harjoitusta voi muuttaa ja käyttää myös siten, että ryhmäläiset itse valitsevat tavan, 
jolla he haluavat kuvata omaa tilannettaan esimerkiksi lehtileikkeillä tai piirroksel-
la. Seuraavassa ohjaajat kertovat opinnäytetyöhön liittyvien jumien käsittelyä ja 
kuviossa 1 on harjoituksen tavoite ja eteneminen.

Meillä oli välitehtävän (visualisoi gradujumisi) purku. Jokainen esitteli 
vuorollaan omansa, miten jumi oli kuvattu ja mitä se esitti, ja kaikki sai-
vat kommentoida saman tien. Kaksi tuotosta perustui sarjakuviin, yksi 
oli printti viritetystä valokuvasta, yksi oli piirros ja yksi oli esine. Tämä 
on hyvä tehtävä! Se pistää miettimään omaa suhdetta työn tekemiseen ja 
sitä, miksi se oikeasti on jumissa. (avainohjaaja. päiväkirja)

Opinnäytetyön tilanne -purku onnistui ryhmällä oikein hyvin. XX:n 
[nimi] liejuun juuttunut venäläismaasturi herätti runsaasti keskustelua 
ja hilpeyttä. Näyttää, että jonkun kokema tilannekuvaus helpottaa koko 
ryhmää. (avainohjaaja, päiväkirja)

8 Kirjatalo Resurssin ResurssiReppu www-osoitteessa: http://www.kolumbus.fi/resurssi/ 
9 Esimerkiksi Vertaansa vailla -keskustelukortit
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KUVIO 1. Oman tilanteen kuvaaminen (visualisointiharjoitus).

Yksi parhaimmista visualisointiharjoituksista oli Paikka vuorella -harjoitus10 . Har-
joitus on sovellettu versio Ukot puussa -harjoituksesta. Tässä harjoituksessa opiske-
lijat kuvaavat visuaalisen apuvälineen (piirroksen) avulla tilannettaan, toivomaansa 
etenemissuuntaa ja tuntemuksiaan. Harjoituksen etuna on, että sitä voi hyödyntää eri 
vaiheissa ryhmän kaarta, niin alussa, lopussa kuin vaikka jokaisella kokoontumisker-
ralla. Sen kautta opiskelijat voivat havainnoida oman ja muiden tilanteen muuttumis-
ta eri vaiheissa ryhmätoimintaa. Harjoitusta oli käytetty muun muassa uraryhmässä 
ryhmän alkupuolella kuvaamaan opiskelijoiden senhetkistä tilannetta työnhakijana 
ja toivottua tilannetta, missä he haluaisivat olla työnhakijana. Harjoitus oli toiminut 
uraryhmässä hyvin ja siihen oli palattu uudelleen ryhmän loppupuolella. Alla ohjaa-
jien kokemuksia harjoituksesta ja kuviossa 2 harjoituksen kuvaus.

Ukot puussa-harjoituksessa on hyvää sen visuaalisuus. Opiskelijan on 
helppoa hahmotella omaa tilannettaan puussa heiluvien ukkojen avulla, 
miettiä missä haluaisi olla ja millä keinoilla. (tuutori, kysely)

Ukot puussa oli aivan huippu, ja sen avulla ryhmä alkoi keskustella 
vakavista ja ehkä vaikeistakin asioista ”kuin huomaamatta”. (avain-
ohjaaja, kysely)

10 Harjoitus Valtti-projektissa tuotetussa työkirjassa: Aikkola, R. 2011. Valttikiri – Opinnäytetyö etene-
mään. Työkirja opiskelijoille.

Oman tilanteen kuvaaminen 
(visualisointiharjoitus)

Harjoitus opinnäytetyötä tai uravalintoja/työelämää koskevan 
tilanteen ja ajatusten hahmottamiseksi

Tavoite: Opiskelijan omaa tilannetta ilmentävä harjoitus.

Harjoitus kannattaa antaa kotitehtäväksi, jolloin opiskelija voi rauhassa pohtia omaa 
tilannettaan ja miettiä, miten haluaa tilanteensa kuvata. 

Harjoituksen eteneminen:  Tehtävänanto voi olla esimerkiksi seuraava: 
”Kuvaa tämänhetkistä tunnelmaasi opinnäytetyön tekemisestä. Onko työ jumissa, 
soljuuko se mukavasti, onko edessä mutkia, näyttääkö seuraavat viikot myöntei-
siltä? Kuvaa tilannetta visuaalisesti käyttäen vapaasti kuvainnollisia elementtejä, 
lehtileikkeitä, piirroksia ym. haluamiasi havainnollisia ilmaisumuotoja.”.



62 OSA II. Ohjaajien ryhmäohjauskokemuksia  ·  63

KUVIO 2. Paikka vuorella.

Edelleen visualisointiharjoituksena voi hyödyntää kuumailmapalloharjoitusta, 
jossa ohjaaja piirtää taululle kuumailmapallon. Kuumailmapallon painot esit-
tävät asioita, jotka estävät tehtävän (kuten opinnäytetyön) toteutumista, kori 
kuvaa tehtävän tekemistä tukevia asioita ja kaasu niitä toimenpiteitä, joista saa 
nostetta tehtävän tekemiseen.  Harjoituksessa pohditaan lopuksi päämäärää, 
joka innostaa ja motivoi tehtävän toteuttamiseen. Ohjaaja kuvasi harjoituksen 
ideaa seuraavasti: 

Tässä ajattelumallissa mun mielestä ideana on just se, että lähtee mietti-
mään ihan uudesta näkökulmasta, ihan eri tavalla. Mä olen käyttänyt tätä 
[harjoitusta] tosi monessa eri yhteydessä, juuri tätä ilmapallon kuvaa, on 
ollut sitten kysymys esiintymisjännityksestä tai mistä tahansa asiasta, 
niin sen [harjoituksen] pystyy soveltamaan sinne. (tuutori, haastattelu)

Oman tilanteen hahmottaminen luovuustekniikoin

Ryhmissä voi käyttää erilaisia luovuustekniikoita ideoinnin ja ongelmanratkai-
sun välineenä. Harjoituksessa määritellään ensin käsiteltävä ongelma tai tilanne 
ja haetaan siihen ratkaisua. Luovuustekniikoita ovat muun muassa sisällysluette-

Harjoitus opinnäytetyötä tai 
uravalintoja/työelämää koske-
van tilanteen ja ajatusten hah-
mottamiseksi

Tavoite: Opiskelijan omaa tilannetta, ta-
voitteita ja toivottua muutosta ilmentävä 
harjoitus.

Harjoituksen eteneminen: Opiskeli-
ja vastaa kysymyksiin: Missä kohtaa vuorta 
olet opinnoissasi? Kuvaile, miksi olet juuri 
siinä paikassa? Mistä tämä johtuu? Mihin 
kohtaan vuorta haluaisit seuraavaksi siirtyä 
ja miksi? Mitä sinun tulee tehdä, että pääset 
tavoitteeseesi?

Harjoitusta ja sen etenemistä voi muunnella 
oman näkemyksen ja mielikuvituksen mukaan. 
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lon luonnostelu/hahmottelu, käsitekartta, elämänviivaa tai vaikkapa jonkinlainen 
listaus aiheen ideoimiseksi ja rajaamiseksi. 

Yksi toimivimpia ja monikäyttöisimpiä harjoituksia oli post-it-lapputyöskentely. 
Post-it-lappuja käytettiin ryhmissä usein, työskentelyprosessin eri vaiheissa ja eri 
harjoituksissa. Työskentelyssä kartoitettiin esimerkiksi opinnäytetyön tekemisen 
esteitä, ajankäyttöä ja ajatuksia urasta tai työelämästä. Harjoitus auttoi opiskelijoi-
ta jäsentämään omia ajatuksia, herättämään keskustelua ja ryhmäyttämään. Har-
joituksen hyvänä puolena oli ohjaajien mukaan se, että opiskelija hahmotti oman 
tilanteensa ohella myös toisten opiskelijoiden tilanteen ja opiskelijan ei tarvinnut 
(välttämättä) kertoa henkilökohtaisia ongelmia, vaikka hän pystyikin löytämään 
ratkaisuja tilanteeseensa harjoituksen kautta. Seuraavassa ohjaajat kuvaavat har-
joituksen kulkua opinnäytetyö- ja uraryhmässä ja kuviossa kuvataan 3 harjoitus11.

Tehtäväanto oli, että mitkä asiat mietityttää, ahdistaa, pelottaa opinnäy-
tetyössä. Mahdollisimman monta asiaa mitä tulee mieleen kirjoitettiin. 
Ensin tutustuttiin tässä pöydän ympärillä siihen, mitä kukanenkin oli 
kirjoitellut, kerättiin taululle ja alettiin ryhmittelemään, että mitkä me-
nee saman teeman alle ja sitten ruvettiin miettimään teemoja. Se oli 
semmoinen [harjoitus], joka onnistui hyvin. (tuutori, haastattelu)

Mitä osaamista ryhmästä löytyi? Kun kaikki tarinat oli käyty läpi ja niistä 
oli keskusteltu pyysin ryhmäläisiä vielä kokoamaan löytämiään taitoja/osaa-
mista post-it -lapuille (yksi asia per lappu) minkä jälkeen he ryhmittelivät 
asiat ja kokosivat ne isoille papereille: asioiden ryhmittely sujui hyvin mutta 
otsikoiden keksiminen eri ”osaamisryhmille” olikin yllättävän vaikeaa, ja se 
jäi osin tekemättä. Kun asiat oli koottu, totesin, että ”huomaatteko miten pal-
jon osaamista viidestä ihmisestä pienten tarinoiden perusteella löytyy” - osa 
ryhmäläisistä näytti positiivisesti yllättyneeltä ... :-) (avainohjaaja, päiväkirja)

Viimeisenä tehtävä oli kirjata paperille jokin mielessä oleva haaste tai on-
gelman, johon haluaisi saada ryhmäläisiltä vinkkejä. Ongelman kirjaami-
sen jälkeen laput kierrätettiin jokaisella opiskelijalla, jolloin jokainen sai 
antaa oman näkökulmansa opiskelijan haasteeseen. […] Opiskelijat ke-
huivat tehtävää, sillä todella nopeasti ja helposti saa usean opiskelijan mie-
lipiteen asiaan ja vieläpä kotiin vietäväksi asti. (avainohjaaja, päiväkirja)

11 Harjoitusta on sovellettu Oulun seudun ammattikorkeakoulussa: Andersen, M., & Martikkala, S. 2010. 
Valtista vertaistukea ja vauhtia valmistumiseen! Arvio monialaisten vertaisryhmien soveltuvuudesta opin-
tojen etenemisen tukemiseen Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
tutkimus- ja kehitystyön julkaisut, ePooki 10/2010, s. 13–14.
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KUVIO 3. Post-it-lapputyöskentely.

Osaamisen ja vahvuuksien esilletuomisessa käytettiin elämänviivaharjoitusta. Ohjaajien 
mukaan harjoituksen tarkoituksena oli elämänviiva piirtämällä auttaa opiskelijoita hah-
mottamaan, miten elämän eri asiat ja tilanteet ovat vaikuttaneet toisiinsa. Harjoituksen 
kautta opiskelijat pystyivät hahmottamaan omaa tilannettaan, omaa osaamistaan ja huo-
maamaan omat valintansa ja valintojen taustalla olevia asioita (harjoitus kuviossa 412). 

Osaamisen tunnistamisessa elämänviiva toimi hyvin - sen avulla opis-
kelijat näkivät heillä jo pitkään mukana kulkeneita vahvuuksia ja ns. 
trendejä. (avainohjaaja, kysely)

Post-it-lapputyöskentely oman/yhteisen näkemyk-
sen löytämiseksi, yksilö-/ryhmäharjoitus

Harjoitus opinnäytetyötä tai uravalintoja/työelämää koskevan 
tilanteen ja ajatusten hahmottamiseksi

Tavoite: Kartoittaa ongelma ja esittää ratkaisuehdotuksia ongelman korjaami-
seksi. Yhteisen näkemyksen ja/tai yhtäläisten näkemysten löytäminen, ajatusten ryh-
mittely, tiivistäminen, yleistäminen. 

Harjoituksen eteneminen: Pyydä opiskelijoita kirjaamaan ajatuksia ja/tai 
havaintoja post-it-lapuille pyytämästäsi aiheesta (Kysymyksenä voi olla esimerkik-
si: ”Mitä sinulla tulee mieleen sanasta ura/työelämä/valmistuminen?”). Kirjauksen 
jälkeen laput kiinnitetään seinälle/taululle kaikkien nähtäväksi. Laput ryhmitellään 
aiheittain ja keksitään yhdessä niitä kuvaava otsikko/otsikoita. Yhden otsikon alle 
kootaan kaikki laput, jotka liittyvät kyseiseen teemaan. Otsikoista ja teemoista kes-
kustellaan ryhmässä. 

Harjoitusta ja sen etenemistä voi muunnella oman näkemyksen ja mielikuvituksen 
mukaan. 

12 Harjoitusta on sovellettu Oulun seudun ammattikorkeakoulussa: Andersen, M., & Martikkala, S. 
2010. Valtista vertaistukea ja vauhtia valmistumiseen! Arvio monialaisten vertaisryhmien soveltuvuu-
desta opintojen etenemisen tukemiseen Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Oulun seudun ammatti-
korkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut, ePooki 10/2010, s. 14–15. 
Harjoitus löytyy myös muun muassa Työ- ja elinkeinotoimiston A-URA -palvelun Resurssianalyysiteh-
tävästä http://www.avosto.net/kori/resurssianalyysi.htm
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Elämänviiva, yksilöharjoitus

Harjoitus kokonaiskuvan saamiseksi omasta elämästä, sen mer-
kityksellisistä kohdista ja opinnoista/työelämästä osana elä-
mänviivaa

Tavoite: Opiskelija tarkastelee omaa elämäänsä pitkällä aikavälillä. Harjoituk-
sen avulla voidaan hahmottaa esimerkiksi ammatillista osaamista, työelämäval-
miuksia, persoonallisia vahvuuksia tai muita taitoja. Parhaimmillaan harjoitus lisää 
opiskelijan itseymmärrystä.

Harjoitus kannattaa antaa kotitehtäväksi, jolloin opiskelija voi rauhassa pohtia omaa 
elämäänsä. Harjoitus puretaan ryhmässä, purkuun kannattaa käyttää aikaa.

Harjoituksen eteneminen: Opiskelijaa pyydetään piirtämään suurelle pape-
rille oma elämänviiva. Elämänviivaan kirjataan merkitykselliset tapahtumat ja hetket, 
kuten opinnot, harrastukset, työkokemus, luottamustoimet, vapaaehtoistyö, äitiys-/
isyysloma, varusmiespalveluaika tai muut merkitykselliset elämäntilanteet. Opiske-
lija saa itse valita, mitä tapahtumia haluaa sisällyttää elämänviivaansa. 

Kun elämänviiva on tehty, on tärkeää pohtia ja tarkastella sitä tämän jälkeen sy-
vällisemmin. On tärkeää, että opiskelija tunnistaa ja erittelee omaa osaamistaan 
ja kokemuksiaan sekä tunnistaa osaamistaan ja vahvuuksiaan. Pohdinta voidaan 
toteuttaa yksin tai ryhmässä. Jos ryhmä on iso, se voidaan jakaa kahteen pien-
ryhmään. 

Ryhmässä kukin esittelee vuorotellen tietyn haluamansa kohdan/tapahtuman 
omasta elämänviivastaan. Opiskelija saa itse valita, kuinka syvällisesti haluaa asioista 
kertoa. Tämän jälkeen tapahtumasta keskustellaan. Muut ryhmäläiset voivat esi-
merkiksi esittää kysymyksiä tai kertoa millaisia ajatuksia tapahtuma heissä herätti. 
Tavoitteena on, että ryhmäläiset havaitsevat, että kaikilla on elämässään erilaisia 
vaiheita, myönteisiä ja kielteisiä, kukin tekee omia ratkaisujaan ja on tapahtumia/
asioita, joita on tarvinnut selkeyttää.

Ryhmässä tai yksin voi pohtia (ja ryhmän keskustelun tai opiskelijan oman merki-
tyksellisen tapahtuman esittelyn apuna voi käyttää) muun muassa seuraavia asioita:
 • Mitä olen oppinut? Mitä taitoja ja ominaisuuksia tietty jakso on opettanut?
 • Mitkä asiat minua innostivat ja kiinnostivat? Mikä on minulle ollut erityisen 
  tärkeää? Miksi? Miten persoonalliset piirteeni ovat kehittyneet?
 • Millaisissa ympäristöissä/tehtävissä olen parhaimmillani?
 • Mitkä ovat minulle tyypillisiä toimintatapoja?
 • Mikä on erilaisissa kokemuksissasi ollut minulle erityisen tärkeää ja arvokasta?

KUVIO 4. Elämänviiva 
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Tavoitteenasettelu

Erilaiset tavoitteiden kirjaamiseen, tavoitteista kertomiseen ja ajankäytön suunnit-
teluun liittyvät harjoitukset koettiin hyviksi. Erityisesti ajankäyttötehtävä13 oli opis-
kelijoiden suosiossa (harjoitus kuviossa 5). Ohjaajat kertoivat, että moni opiskelija 
ei ollut koskaan asettanut itselleen tai opiskelulleen tavoitteita tai aikataulua eikä 
moni opiskelija ollut miettinyt lainkaan, mihin hän kuluttaa aikaansa ja paljonko 
aikaa kanavoituu opiskeluun. Ryhmissä tehtiinkin päivä- ja viikkoaikatauluja ja 
asetettiin tavoitteita niin uraa kuin opinnäytetyötä kohtaan. Realistisen, toteutta-
miskelpoisen ja konkreettisen tavoitteen asettaminen ja tavoitteen toteuttaminen 
saattoi olla hyvinkin valaiseva kokemus, kuten ohjaajat alla kertovat.

Se mikä mun mielestä toimi tosi hyvin aina oli nää tavoitteet. Me joka 
kerraksi asetettiin, jokainen asetti itselleen konkreettisen tavoitteen, jon-
kun askeleen, minkä saattaa valmiiksi seuraavaan kertaan mennessä. Ja 
sitten joka kerran aluksi käytiin ne edellisen kerran tavoitteet, miten nii-
hin oli päästy tai ei ollut päästy ja miksi. (tuutori, haastattelu)

Opiskelijat lähtivät kolmen hengen ryhmissä tekemään kokonaisaika-
taulua opinnäytetyön valmistumiselle yksinkertaiselle kuukausiluettelo 
-lomakkeelle. Tarkoituksena oli jutella siitä, että kuinka realistinen aika-
taulu on jne. Kun suunnitelma koko keväälle on yhdellä A4-edessä, on 
se aika herättävää... yksikin opiskelija totesi, että hänellä on 12 viikon-
loppua aikaa tehdä opinnäytetyö (työssäkäyvä ja muutenkin tosi aktiivi-
nen tyyppi), eli aikaa ei loppujen lopuksi ole paljon, tai aikaa ei ainakaan 
ole lorvailuun. (avainohjaaja, päiväkirja)

Tärkein anti oli varmasti sen oivaltaminen, että omalla asenteella voi 
vaikuttaa asioiden sujumiseen. Ja suunnitelmat ja tavoitteet antavat hal-
linnan tunnetta, ilman niitä on tuuliajolla. (avainohjaaja, päiväkirja)

13 Harjoitusta on soveltanut Vaasan ammattikorkeakoulussa Aikkola, R. 2011. Valttikiri – Opinnäytetyö 
etenemään. Työkirja opiskelijoille. 
Harjoitus löytyy myös korkeakouluopiskelijoiden uraohjaus- ja itsearviointipalvelusta www.uraohjaus.net
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KUVIO 5. Ajankäyttötehtävä/ajankäyttösuunnitelma.

Ajankäyttötehtävä/ajankäyttösuunnitelma, yksi-
löharjoitus

Harjoitus ajankäytön seuraamiseksi ja tavoitteiden asettamiseksi

Tavoite: Opiskelija tarkastelee omaa ajankäyttöään. Harjoituksen avulla hah-
motetaan, mihin aikaa kuluu ja onko opiskelijalla aikaa tärkeille asioille. Tavoit-
teena on myös kehittää ajankäyttöä ja asettaa realistisia (ajankäytön) tavoitteita 
lähitulevaisuuteen.

Harjoituksen eteneminen: Opiskelijaa pyydetään seuraamaan viikon tai 
muutaman viikon ajan omaa ajankäyttöä ja kirjaamaan tarkasti ylös mihin hän on 
aikaansa käyttänyt. Kirjaamisen jälkeen opiskelija pohtii ja tarkastelee seuraavia 
kysymyksiä: 
 • Mihin aikasi kuluu? Mihin tarvitset aikaa joka päivä?
 • Mihin asioihin olet ajankäytössäsi tyytyväinen? 
 • Missä ovat aikavarkaasi?
 • Kuka määrittää aikaasi - sinä itse, puolisosi, esimiehesi, ystäväsi, 
  lapsesi vai joku muu? 
 • Miten voit parantaa omaa ajankäyttöäsi? Miten olet valmis 
  muuttamaan ajankäyttöäsi? 

Vaihtoehtoisesti/ohessa voi tehdä ajankäyttösuunnitelman

Opiskelijaa pyydetään laatimaan itselle ajankäyttösuunnitelma esimerkiksi koskien 
opinnäytetyön tulevia kuukausia.
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Haastattelu ja keskustelu

Useassa ryhmässä hyödynnettiin puhekierroksia (kuvio 6). Kierroksia voi hyödyn-
tää esimerkiksi ryhmän pelisääntöjen luomisessa, eri asioiden kommentoinnissa tai 
ajatusten ja ideoiden keräämisessä. 

KUVIO 6. Puhekierrokset.

Puhekierrokset 

(Nummenmaa A-R., & Lautamatti, L. 2004. Ohjaajana opinnäytetöiden työprosesseissa. 
Tampere: Tampere University Press.)

Tavoite: Jokaisella ryhmän jäsenellä yhtäläinen mahdollisuus osallistua keskus-
teluun ja tulla kuulluksi. Antaa jokaiselle ryhmän jäsenelle tunne omien ajatusten 
merkittävyydestä.

Harjoituksen eteneminen: Jokaisella ryhmäläisellä on sovitun verran aikaa 
tuoda esiin omia ajatuksia sovitusta aiheesta (tunnelmista, ajatuksista, opinnäy-
tetyöstä, urasta, työelämästä). Sovitaan kuinka kauan kullakin puhujalla on aikaa, 
esimerkiksi 1 minuutti/henkilö, jonka aikana kukin kertoo yhden tai useamman 
itselleen tärkeän asian käsiteltävästä aiheesta. Kierroksen aikana puhujaa ei saa 
keskeyttää, aloittaa keskustelua tai arvostella kenenkään kertomia ajatuksia. On 
myös tärkeää, että asiasta ei keskustella ennen kuin kaikki ovat kertoneet oman 
ajatuksensa. Myös ohjaaja voi osallistua kierrokselle. Yhteinen kokoava keskustelu 
käydään kierroksen jälkeen.

Kierroksia voi käyttää vaihtelevasti eri tilanteissa, kuten alku- tai lopputunnelmien ker-
tomiseen tai jonkin harjoituksen osana ja pienemmissä ryhmissä tai isossa ryhmässä.
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Strukturoidut/puolistrukturoidut keskustelut, haastattelut tai kysymykset olivat toi-
mivia. Harjoituksena käytettiin esimerkiksi tunnista oma osaamisesi -harjoitusta 
(kuvio 7).

KUVIO 7. Tunnista oma osaamisesi -harjoitus.

Seuraavalla sivulla olevaa viinisuklaamenetelmää hyödynnettiin myös ryhmissä 
(kuvio 8).

Tunnista oma osaamisesi -harjoitus, yksilötyö ja 
ryhmäkeskustelu 

(Harjoitus perustuu Jussi Onnismaan dialogitehtävään ”Kuuntelu tärkeämpää kuin pu-
huminen” Uraohjaajan asiantuntijaohjelmassa 18.8.2009. Harjoituksen on alla olevaan 
muotoon kehittänyt Jaana O. Liimatainen uraryhmässä lukuvuonna 2009–2010.)

Harjoitus oman osaamisen hahmottamiseksi ja näkyväksi teke-
miseksi

Tavoite: Auttaa opiskelijaa hahmottamaan omaa osaamistaan. 

Harjoituksen eteneminen: Harjoitus toteutetaan kolmen hengen ryh-
mässä. Ensimmäiseksi opiskelija miettii itsekseen jonkin haastavan ja merkityk-
sellisen tehtävän/tapauksen omassa elämässään. Asia voi liittyä työhön, opis-
keluun, harrastukseen tai vaikkapa järjestötoimintaan ja opiskelija pohtii mitä 
silloin tapahtui, mitä hän silloin teki ja miten hän silloin toimi. Tämän jälkeen 
opiskelija kertoo tapauksensa kahdelle opiskelijalle, joista toinen kuuntelee ja 
kolmas kirjoittaa ylös ajatuksensa siitä, millaista osaamista opiskelijan kertoma 
tehtävä/tapaus osoittaa. Tämän jälkeen ryhmä keskustelee asiasta. Keskustelun 
jälkeen vaihdetaan osia.



70 OSA II. Ohjaajien ryhmäohjauskokemuksia  ·  71

KUVIO 8. Viinisuklaamenetelmä.

Viinisuklaamenetelmä, pari- tai ryhmähaastattelu 

(Nummenmaa A-R., & Lautamatti, L. 2004. Ohjaajana opinnäytetöiden työprosesseissa. 
Tampere: Tampere University Press.)

Harjoitus opiskelijan opinnäytetyötä koskevan tilanteen hahmot-
tamiseksi 

Tavoite: Auttaa opiskelijaa hahmottamaan omaa ongelmatilannetta. Tarkoituk-
sena on tuoda esiin luovasti ja konkreettisesti opinnäytetyön senhetkinen vaihe 
haasteineen ja ongelmineen sekä tarjota opiskelijalle mahdollisuus tulla kuulluksi 
omin sanoin ja omasta näkökulmastaan. 

Harjoituksen eteneminen: Haastattelija esittää kysymyksiä, joihin haastatel-
tava vastaa. Jos työ tehdään pareittain, haastattelija esittää kysymykset ja kirjaa 
vastaukset ylös. Jos työ tehdään kolmen hengen ryhmässä, haastattelija esittää ky-
symykset, haastateltava vastaa ja kolmas ryhmäläinen toimii avustajana kirjaten ylös 
vastauksia ja seuraten ajankäyttöä.

Harjoituksen ydin on, että haastateltava kertoo, ajattelee ja pohtii ja haastattelija 
(tai avustaja) tuo esiin kirjaten ja/tai piirtäen opinnäytetyöprosessin sillä tavalla kuin 
haastateltava haluaa. Haastateltava voi myös itse kirjoittaa ja/piirtää omaa tilannet-
taan koskevia ajatuksia.

Käytettävät kysymykset: Ryhmän ohjaaja miettii etukäteen käytettävät kysy-
mykset (ja niiden esittämisjärjestyksen). Opinnäytetyön alkuvaiheessa, aihetta haetta-
essa ja rajattaessa, esimerkiksi seuraavat kysymykset on havaittu hyödyllisiksi:
 • Mitä haluat selvittää opinnäytetyössäsi?/ Mitä haluat kuvata opinnäytetyössäsi?
 • Miten aiot selvittää opinnäytetyösi ongelman?
 • Millaista aineistoa tarvitset tähän? 
 • Millaisia tutkimusmenetelmiä aiot/voit käyttää?
 • Mistä saat tausta-aineistoa/teoreettista tietoa tutkimuksellesi?
 • Mitkä asiat koet ongelmallisiksi/haasteellisiksi?
 • Mistä saat tukea työskentelyllesi?
 • Mitä aiot tehdä seuraavaksi?
 • Miltä tilanne mielestäsi nyt vaikuttaa?

Vinkki: Haastattelussa on erityisen tärkeää antaa opiskelijan kertoa kaikki ajatuk-
sensa, minkä vuoksi jokaisen pääkysymykseen annetun vastauksen jälkeen on hyvä 
kysyä: ”Haluatko sanoa vielä muuta?”.

Lisäksi kannattaa korostaa sitä, että haastattelija antaa haastateltavalle aikaa pohtia 
opinnäytetyötään. Haastattelijan kannattaa kuunnella, odottaa vastausta ja kysyä 
lisää (tarkentavilla kysymyksillä).
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Harjoituksia sovellettiin esimerkiksi osaamisen, onnistumisten tai vahvuuksien 
kartoittamiseen ja opinnäytetyön sen hetkisen tilanteen hahmottamiseksi. 

Ehdotin, että seuraavalle kerralle jokainen valmistautuu kertomaan 
[opinnäyte]työstään n. 5-10 min. Tarkoituksena on siis kertoa, mikä on 
työn aihe (laajemmin kuin otsikko) ja vaihe, sekä työn tarkoitus. Jokai-
nen suhtautui tähän samalla tavalla, vaikkakin tietysti eri sanoin. “Ihan 
kauhea ajatus, tehdään vaan”. Eli ajatus on kammottava, mutta silti ha-
luavat sen toteuttaa! (avainohjaaja, päiväkirja)

Tämänkaltaiset keskustelut toimivat myös sosiaalisessa mediassa (esimerkiksi 
Wikispaces-wikissä tai Ning-yhteisösovelluksessa). Ohjaajien mukaan keskuste-
lua ohjaavat ja aktivoivat kysymykset olivat hyviä, kuten kysymykset opiskeluun 
ja/tai työelämään liittyen (esimerkiksi: ”Mitä ajatuksia valmistuminen sinussa 
herättää?”).

Erilaiset kirjoittamistehtävät

Tarinallisuus oli yksi ryhmissä hyödynnetty tapa tarkastella omaa elämää ja omia 
tavoitteita. Tarinat ovat eräänlaisia omaelämänkerrallisia kirjoittamistehtäviä, jot-
ka tuovat esille kirjoittajan toiveita tulevaisuudesta. Tarinoissa opiskelijat hahmot-
tivat omia tavoitteitaan, itseään (millaisena näkee itsensä), senhetkistä tilannettaan 
tai jo elettyjä tai toivottuja elämän tapahtumia. Harjoitus toimi hyvin, koska se 
oli kuvitteellinen ja opiskelijat pystyivät kerronnan ja kuvittelun kautta irtautu-
maan omasta tilanteestaan ja hahmottamaan mahdollisia myönteisiä tulevaisuuk-
sia. Tarinoita käytettiin opinnäytetyöryhmässä muun muassa opinnäytetyön hyö-
dyllisyyden hahmottamiseksi tai opinnäytetyöhön motivoitumiseksi. Tarinoiden 
kirjoittamista hyödynnettiin myös kirjoittamisen aktivoimiseksi: tarinoiden kautta 
pystyttiin kannustamaan opiskelijoita kirjoittamaan ja osoittamaan, että opiskeli-
jat osaavat tuottaa tekstiä. 



72 OSA II. Ohjaajien ryhmäohjauskokemuksia  ·  73

Opinnäytetyöryhmässä kirjoittamisharjoituksena hyödynnettiin esimerkiksi ”Tari-
na opinnäytetyöprosessista” harjoitusta (kuvio 9).

KUVIO 9. Tarina opinnäytetyöprosessista.

Tarina opinnäytetyöprosessista 

(Harjoituksen ovat kehittäneet Kaisa Karhu ja Leena Kultalahti Oulun yliopiston Ohjaus- 
ja työelämäpalvelujen opinnäytetyöryhmissä vuonna 2008.)

Harjoitus ohjaa opiskelijaa pohtimaan myönteisiä asioita opin-
näytetyön tekemisestä ja omia tavoitteita opinnäytetyön suh-
teen

Tavoite: Opiskelija pyrkii näkemään opinnäytetyön tekemisen positiivisena 
asiana ja hahmottamaan opinnäytetyöhön ja omaan osaamiseen liittyviä hyviä 
asioita.

Harjoituksen voi antaa kotitehtäväksi, jolloin opiskelija voi rauhassa keskittyä 
opinnäytetyöprosessin kuvaamiseen. 

Harjoituksen eteneminen: Harjoitus toteutetaan kirjoitelmana. Kirjoi-
telman tehtävänantona voi toimia seuraava ohje: ”Kirjoita tarina opinnäytetyö-
prosessistasi. Valmistaudu esittämään tarinasi muille ryhmäläisille seuraavalla 
tapaamiskerralla. Tuo tarinassasi esille vain ja ainoastaan hyvät puolet itsestäsi, 
työskentelytavoistasi, aikaansaannoksistasi jne. Pääasia on, että ryhdyt miettimään 
mitkä asiat ovat hyvin. Kirjoita vain se, minkä koet todeksi. Tarinan ei tarvitse olla 
pitkä eikä kovin yksityiskohtainen.”
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14 Harjoitusta on sovellettu Rovaniemen ammattikorkeakoulussa: Saari, P. 2011. Valmistumista vauh-
dittamassa – ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. 
Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C nro 24, s. 22.

Alla oleva harjoitus kuvaa opinnäytetyöhön motivoitumisharjoitusta (kuvio 1014).

KUVIO 10. Motivaatiota ja intoa opinnäytetyön tekemiseen.

Motivaatiota ja intoa opinnäytetyön tekemiseen, 
yksilö- (ja ryhmä)harjoitus

Harjoitus ohjaa opiskelijaa pohtimaan opinnäytetyön tekemi-
seen liittyviä positiivisia asioita

Tavoite: Opiskelija pyrkii näkemään opinnäytetyön tekemisen positiivisena ja 
hyödyllisenä asiana.

Harjoituksen voi antaa kotitehtäväksi, jolloin opiskelija voi rauhassa pohtia opin-
näytetyöhön liittyviä hyötyjä. 

Harjoituksen eteneminen: Opiskelija pohtii opinnäytetyön tekemiseen 
liittyviä kysymyksiä, kirjaa vastaukset paperille pyrkien näkemään opinnäytetyön 
positiivisessa valossa. Ryhmässä keskustellaan kysymyksistä yhdessä.

Kysymykset:
 • Miksi tämän opinnäytetyön tekeminen on minulle tärkeää?
 • Mikä minua opinnäytetyön tekemisessä kiinnostaa?
 • Mitä haluan oppia?
 • Miten teen opinnäytetyötäni (aika, paikka, ideointi, osiin jakaminen, 
  muistiinpanojen tekeminen, palkitseminen…)
 • Miten voin hyödyntää tulevaisuudessa opinnäytetyötäni ja sen 
  tekemisessä karttuneita taitoja?
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Tarinoiden ohella hyödynnettiin tulevaisuuden muisteluun liittyviä harjoituksia, 
joiden erilaisia versioita on kuvattu kuviossa 1115. Osaan tulevaisuuden muistelu 
-harjoituksista, esimerkiksi kortti mummolle- ja syntymäpäiväkirjoitus-harjoituk-
seen, opiskelijat suhtautuivat hyvinkin leikkisästi. 

Aika humoristisestihan ne [opiskelijat] varmaan ajatteli niitä [kirjoituk-
sia], mutta kyllä siellä aina jokin pilkahdus heidän haaveista ja toiveista 
tuli mukaan. Ja sehän se oli, että jos alkutilanne yleensä näillä opiske-
lijoilla oli vähän semmonen, että: ”Ei tästä nyt oikein mitään tule, enkä 
minä tiijä mikä minusta tullee.”, sitten kuitenkin tuommosen [harjoituk-
sen] kautta pystyy vähän huumorin varjolla, kaivamaan toiveita sieltä. 
(tuutori, haastattelu)

15 Harjoitusta on sovellettu Oulun seudun ammattikorkeakoulussa: Andersen, M., & Martikkala, S. 
2010. Valtista vertaistukea ja vauhtia valmistumiseen! Arvio monialaisten vertaisryhmien soveltuvuu-
desta opintojen etenemisen tukemiseen Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Oulun seudun ammatti-
korkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut, ePooki 10/2010, s. 16.
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KUVIO 11. Tulevaisuuden muistelu.

Tulevaisuuden muistelu, yksilö- ja ryhmäharjoitus

Harjoitus ohjaa opiskelijaa pohtimaan opinnäytetyön tekemiseen, 
valmistumiseen ja/tai työelämään liittyviä myönteisiä asioita

Tavoite: Opiskelija suuntautuu lähitulevaisuuteen ja pyrkii näkemään tulevaisuuden 
positiivisena sekä hahmottamaan sen, millaisilla valinnoilla kehitys on ollut mahdollinen. 

Harjoituksen eteneminen: Tulevaisuuden muistelu toteutetaan kirjoitelma-
na. Kirjoitelman kysymyksenä voi toimia muun muassa seuraava: ” Valitse itsellesi 
sopiva ajankohta tästä eteenpäin, yhden, kahden tai kolmen vuoden päähän. Kuvi-
tellaan, että asiat ovat hyvin. Miten asiat ovat, kun ne ovat hyvin? Mistä/keneltä sait 
tukea, voimavaroja ja millaista? Olit ollut jonkin aikaa aiemmin tilanteessa, jossa 
opinnäytetyön tekeminen/työelämään siirtyminen/uravalinnat tuntuivat vaikealta. 
Miten selätit tilanteen?”

Opiskelija kirjoittaa kuvitellun tarinan, mitä hänen elämäänsä kuulu silloin. Ryh-
mässä opiskelijat voivat vuorotellen kertoa oman tulevaisuuden tarinansa ja ryhmä 
keskustelee näkökulmista.

Vaihtoehtoinen harjoitus: 
Kortti mummolle, yksilö- ja ryhmäharjoitus

Kortti mummolle -harjoitus on tulevaisuuden muistelun kanssa samantyyppinen 
harjoitus, jossa opiskelijaa pyydetään kuvaamaan omaa tilannettaan esimerkiksi 
seuraavalla tehtävänannolla: ”Kirjoita mummolle kirje, jossa kerrot mitä opiskelet, 
mitä osaat ja millaisiin töihin haluat valmistumisen jälkeen.”. Tämän jälkeen kukin 
ryhmän jäsen lukee kortin ääneen ryhmäläisille, ryhmä keskustelee kortista ja muut 
ryhmäläiset esittävät lukijalle tarkentavia lisäkysymyksiä.

Vaihtoehtoinen harjoitus: 
syntymäpäiväkirjoitus, yksilö- ja ryhmäharjoitus 

(Kurtén, S. 2001. Uraputkesta itsensä johtamiseen. Kokemuksia, ajatuksia, harjoituksia. 
Helsinki: Dialogia Oy.) 

Syntymäpäiväkirjoitusta voi käyttää esimerkiksi uratavoitteiden hahmottamisessa. 
Kirjoituksessa opiskelija tarkastelee tulevaisuutta kirjoittaen itsestään sellaisen 
syntymäpäiväkirjoituksen, jonka toivoo hänestä kirjoitettavan hänen täyttäessä 50 
tai 60 vuotta. Tehtävänanto voi olla esimerkiksi seuraava: ”Yleensä merkkipäivä 
kirjoituksissa kirjoitetaan laajasti henkilön työurasta sekä lyhyesti luottamustehtä-
vistä, vapaa-ajan harrastuksista ja perheestä. Miltä toivoisit elämäsi näyttävän 50- tai 
60-vuotiaana ja millaista elämää olet siihen asti elänyt?”.
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Kirjoitus- ja pohdintatehtävät ja tarinat toimivat sosiaalisen mediassa hyvin. Esi-
merkiksi uratarina, ”Miksi ’nimi’ opiskelee”, ”Kuvaa jumisi”, motivaatiotehtävä 
(ks. kuvio 10), syntymäpäiväkirjoitus (ks. kuvio 11) ja esittäytymistehtävä olivat 
toimivia harjoituksia. 

Uraryhmässä kirjoittamista harjoiteltiin pienimuotoisesti työhakemuksen ja ansio-
luettelon teossa. 

Työstimme paikallaolijoiden ansioluetteloita ja hakemuksia yksi ker-
rallaan, olin tuonut myös kaksi omaa ansioluetteloa avuksi. (tuutori, 
päiväkirja)

Välitehtävänä opiskelijoilla oli tehdä CV ja [työ]hakemus. CV-työ-
paja tehtiin pienryhmissä […] he arvioivat toistensa ansioluetteloi-
ta pareittain ja yhdessä kolmen hengen ryhmässä. (avainohjaaja, 
päiväkirja)

Dokumentit, asiakirjat ja artikkelit

Erilaisia dokumentteja, asiakirjoja ja artikkeleita käytettiin avaamaan opiskeli-
joille näkökulmia käsiteltävään aiheeseen ja tukemaan opiskelijan työskentelyä 
asian parissa. Opiskelijat myös itse toivoivat dokumentteja työskentelynsä ja 
ajattelunsa tueksi.

Materiaaleja hyödynnettiin enemmän uraryhmissä kuin opinnäytetyöryhmissä. 
Dokumentteja ja asiakirjoja hyödynnettiin esimerkiksi uravalintojen ja -vaihtoeh-
tojen sekä työelämään siirtymisen hahmottamiseksi. Dokumenttien kautta pystyt-
tiin muun muassa jakamaan ammatillisia kokemuksia ja hahmottamaan konkreetti-
sia työelämävalmiuksia ja työelämään pääsyn välineitä.

Näytin [XX ammattikorkeakoulusta] valmistuneiden ammattinimikkei-
tä. Tämä herätti runsaasti keskustelua mm. siitä mihin opiskelijoiden 
tuttavat, sukulaiset tai luokkakaverit ovat työllistyneet ja millainen kirjo 
ammatteja [XX ammattikorkeakoulusta] valmistuneilla olikaan. (avain-
ohjaaja, päiväkirja)

Työpaikkailmoitusten, oman alan työpaikkojen kartoittamisen kautta puo-
lestaan opiskelijat pystyivät peilaamaan omaa osaamistaan suhteessa ha-
luttuun työpaikkaan/työtehtävään. Alla ohjaajat kuvaavat työpaikkailmoi-
tusten ja työtehtävien kartoittamiseen liittyviä harjoituksia ja kokemuksia 
harjoituksista.
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Välitehtävänä oli ollut etsiä 3-5 työpaikkaa, joissa opiskelijan opiske-
lualalta valmistuneita työskentelee ja miettiä, voisiko kuvitella työs-
kenteleväsi siellä. Tehtävää oli tehty suurella innolla. Osa oli löytänyt 
hyvinkin eksoottisia ja osa taas pitäytynyt aika turvallisiin ja perintei-
siin paikkoihin. Paikat käytiin ringissä läpi ja sitten niistä keskusteltiin 
ihan yleisesti. Oli kiva huomata, kuinka opiskelijat olivat aidosti kiin-
nostuneita toistensa kohteista, he kun ovat tyystin eri aloilta. (avain-
ohjaaja, päiväkirja)

Selvitä muutama työpaikka, jossa alaltasi valmistuneita työskente-
lee - oli avartava tehtävä ja yksi sai kesätyöpaikan tämän seurauksena. 
(avainohjaaja, kysely)

Etsi työpaikka, jota haluaisit hakea ja mieti omaa osaamistasi sen suhteen 
- auttoi edelleen hoksaaman sitä omaa osaamista. (avainohjaaja, kysely)

Vierailut

Uraryhmissä voitiin tehdä asiantuntijavierailuja. Opiskelijat saivat tietoa urasuun-
nitteluun ja työnhakuun liittyvistä näkökulmista asiantuntijavierailujen kautta. 
Uraryhmät olivat vierailleet esimerkiksi rekrytointiyrityksessä tai Työ- ja elinkei-
notoimiston henkilö oli käynyt ryhmässä kertomassa muun muassa Työ- ja elin-
keinotoimiston palveluista, ulkomaille työllistymisestä, työnhakukanavista, liikku-
vuusavustuksista ja starttirahasta. 

Se [vierailu] oli sen koko kurssin tämmönen kokokohta, kun me käy-
tiin rekrytointitoimistossa niin, että siellä oli konsultti kommentoimassa 
kaikkien hakemukset ja CV:t. (tuutori, haastattelu)

[Nimi] esitteli erilaisia työnhakukanavia ja nettisivuja, jotka ovat hyö-
dyllisiä työnhakijoille – keskustelimme mm. siitä, mitä työhakemukseen 
kannattaa laittaa, mistä löytyy hyviä malleja, mistä löytyy tietoa yrityk-
sistä avoimen hakemuksen laatimista varten jne. (tuutori, päiväkirja)

Haasteita harjoituksissa

Ohjaajat kertoivat, että harjoitukset toimivat pääsääntöisesti odotetulla tavalla, 
tukivat ryhmän tavoitetta ja selkiyttivät opinnäytetyöhön ja/tai urasuunnitteluun 
liittyviä ajatuksia ja haasteita. Keskustelu oli erityisen vilkasta aiheista, jotka opis-
kelijat tunsivat tärkeiksi ja joista heillä oli omakohtaisia kokemuksia.
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Yksiselitteisesti toimimattomia harjoituksia ei ollut. Harjoitusten onnistumiseen 
oli yhteydessä muun muassa harjoituksen aihe, harjoituksen luonne (mitä ja mi-
ten tehtiin) ja opiskelijoiden kiinnostus ja innostus kyseistä aihetta ja harjoitusta 
kohtaan. Yhdessä ryhmässä toimi yksi harjoitus, toisessa ryhmässä toinen. Josta-
kin harjoituksesta innostuivat yhdet opiskelijat ja jostakin toisesta harjoituksesta 
toiset. Jotkut opiskelijat pitivät harjoituksista, joissa tehtiin konkreettisesti jotakin, 
kuten työhakemus, toiset opiskelijat pitivät pohdiskeluharjoituksista, kuten oman 
osaamisen analysoinnista. Joskus joidenkin opiskelijoiden, tai koko ryhmän mu-
kaan saaminen saattoi olla vaikeaa. Ryhmäytymisellä ja ryhmäohjauksen vaiheella 
saattoi olla paljonkin merkitystä siinä, millaisia aiheita tai teemoja kannatti ottaa 
ryhmän käsiteltäväksi.  Myös ryhmän tavoite tai kokoontumistiheys oli yhteydessä 
siihen, miten harjoituksia tehtiin tai millaisiksi harjoitukset koettiin. Edelleen har-
joitus saattoi toimia, mutta eri tavoin kuin ohjaaja oli olettanut. 

Tämähän [onnistuminen] riippuu varmasti ihan kulloisestakin ryhmästä; 
esim. toiset haluavat enemmän toiminnallisuutta, toiset enemmän rau-
hallista keskustelua ilman ”leikkimistä ja laulamista”. Eli ryhmän oh-
jaajana pitää toimia ryhmän erityispiirteiden ehdolla. (tuutori, kysely)

Ongelmana oli se, että aikaa omien tavoitteiden saavuttamiseksi olisi 
tarvittu enemmän. Nyt omat tavoitteet tuli laatia jo seuraavaan kertaan, 
joka saattoi olla jo seuraavana päivänä, jolloin tavoitteiden toteutumisen 
seuranta jäi heikonlaiseksi. (avainohjaaja, kysely)

Useimmiten syynä harjoitusten toimimattomuuteen oli opiskelijoiden valmius ja 
halukkuus tehdä harjoitus. Toimimattomat harjoitukset olivat liian vaikeita, harjoi-
tuksessa oli liikaa materiaalia (kuten lukemista ja perehtymistä), kysymykset olivat 
vaikeita, tehtävänanto oli toimimaton. 

Roolitettu parikeskustelu, jossa mietittiin jonkin haastavan onnistumisko-
kemuksen kautta, mitä kaikkea kukin osaa. Vika oli siinä, että ohjeistus oli 
huono, osaamislista olisi pitänyt antaa valmiiksi. (avainohjaaja, kysely)

Osaamisprofiilien läpikäynnissä käytimme liian vaikeita kysymyksiä, 
jatkossa pitää helpottaa vielä lisää. (avainohjaaja, kysely)

Etenkin harjoitukset itsetuntemuksesta, pitkän aikavälin tavoitteiden asettamisesta, 
oman tilanteen kuvauksesta tai ratkaisujen löytämisestä tilanteesta ulospääsemi-
seksi koettiin haasteellisiksi. Nämä harjoitukset eivät toimineet ryhmässä eivätkä 
sosiaalisessa mediassa. Harjoitukset olivat haastavia, koska ne edellyttivät opiske-
lijalta syvällistä pohdintaa ja paneutumista harjoituksen tekemiseen.
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Opiskelijoiden oli vaikea löytää hyviä puolia itsestään. Lupasin tuoda 
seuraavaan kertaan listan ihmisen hyvistä puolista, jotta oppisivat näke-
mään vahvuuksiaan! (avainohjaaja, päiväkirja)

Välitehtävä ”Mikä valmistumisen myötä muuttuu” - olivat jotenkin niin 
jumiutuneita siihen jumiinsa että näkivät vain sen, kuinka valmistumi-
nen = opinnäytteestä eroon. Välitehtävä ”Kirjoita tarina lopputyöproses-
sistasi” - tarinat olivat ulkoistettuja, eivät osanneet kirjoittaa miksi itse 
ovat hyviä. (avainohjaaja, kysely)

Opiskelusuunnitelman laatiminen pidemmälle ajalle ei toiminut. Opiske-
lijoitten oli vaikea hahmottaa, mitä tekevät eri vuosina. Lyhytkestoisempi, 
esim. lukukauden, suunnittelu onnistui paremmin. (avainohjaaja, kysely)

Sosiaalisessa mediassa opintosuunnitelman tekeminen ei onnistunut, itsetuntemukseen 
ja omaan osaamiseen liittyvien harjoitusten lisäksi. Haastavinta sosiaalisen median 
käytössä oli se, että opiskelijat vierastivat ajatusta, että muut ryhmäläiset näkisivät hei-
dän ajatuksensa. Ohjaajat toivatkin esiin, että tämänkaltaiset harjoitukset ja keskustelu-
jen virittäminen edellyttäisivät ohjaajalta parempaa ohjeistusta ja tukea kirjoittamiseen. 

Koti-/välitehtävien teko oli vaihtelevaa. Toisissa ryhmissä opiskelijat tekivät ak-
tiivisesti harjoituksia, toisissa eivät. Opinnäytetyöryhmissä harjoitusten tekoon 
sitouduttiin paremmin kuin uraryhmissä. Monissa ryhmissä opiskelijat kokivat ta-
paamiskertojen välille jaetut materiaalit runsaina.

Ryhmäläiset eivät olleet tehneet tehtäviä. […] Annoin elämänviiva teh-
tävän seuraavaan kertaan. […] Ryhmäläisten yhteinen nimittäjä on lais-
kuus, miten saan tehtyä tehtävät ja opiskeltua. (avainohjaaja, päiväkirja)

”Valitusta” tullut materiaalin määrästä, liikaa perehdyttävää. (avainoh-
jaaja, päiväkirja)

Sosiaalisen median käyttö ryhmäohjauksessa

Sosiaalisen media merkitys ei noussut ryhmäohjauksessa erityisen merkittäväksi. 
Suurin osa tuutoreista että avainohjaajista kertoi, että he itse tai heidän ryhmäänsä 
osallistuneet opiskelijat eivät olleet kovin innostuneita tai aktiivisia valitun sovelluk-
sen käytössä. Mukana oli kuitenkin myös ohjaajia ja opiskelijoita, joiden mielestä 
sosiaalinen media toimi ryhmässä hyvin. Parhaimmillaan ohjaajien ajatukset olivat-
kin myönteisiä ja sosiaalisen median käytön kokemukset palkitsevia. Ohjaajan oma 
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innostus ja kiinnostus sosiaalista mediaa kohtaan sekä verkko-ohjauskokemus kuvas-
tuivat sosiaalisen median hyödyntämisessä niin ohjaajalle itselleen kuin opiskelijoille. 

Ryhmän edetessä ohjaajan rooli on keskiössä. Jos en kysynyt ja kannusta-
nut, vain tehtävät tehtiin. Kommentoivat toistensa tuotoksia hyvin, vahvisti 
vertaistukea ja lisäsi käsitystä toisten tilanteesta. Helppo keino pitää yh-
teyttä. Kirjallinen tuottaminen antaa mahdollisuuden miettiä asioita, työs-
tää omaan tahtiin, helpottaa myös kommentointia. (avainohjaaja, kysely)

Ryhmä toimi siellä, kävi keskustelemassa ja osa teki välitehtäviä siellä. 
Chattiin osallistuttiin kiitettävästi, jos ei muuten, niin kävivät moikkaa-
massa. Vertaistuki näkyi myös Ningissä. Luulen, että hyvä f2f-ryhmäy-
tyminen saatiin siirrettyä myös Ningiin. (avainohjaaja, kysely)

Monet ohjaajat kokivat opiskelijoiden tavoin, että sosiaalista mediaa ei tarvittu 
ryhmäohjauksen toteutuksessa. Opiskelijat keskustelivat aktiivisesti tilanteestaan 
ryhmän tapaamisissa ja tapaamisia oli kohtalaisen tiiviisti, jolloin heillä ei ollut tar-
vetta pitää yhteyttä sosiaalisen median välityksellä. Ohjaajat myös kertoivat, että 
heidän havaintojensa mukaan ryhmän vuorovaikutus ja dynamiikka toimivat hyvin 
kasvokkaisissa tapaamisissa, mutta eivät (välttämättä) tietoverkossa. 

Sossumedian käyttäminen tuntuu hieman hankalalta. Voi olla eri asia, 
jos porukka tarvitsisi epätoivoisesti vertaistukea: tällöin jatkuvan kom-
munikoinnin aikaansaaminen olisi tosi hyvä ja tarpeellinen juttu. Mutta 
kun tässä ryhmässä ei oikein ole sitä tarvetta. (tuutori, päiväkirja)

Useita ohjaajia mietitytti opiskelijoiden tapaan muun muassa sosiaalisen median 
tietosuojakysymykset ja monet olivat tottumattomia sosiaalisen median käyttä-
jiä. Jotkut ohjaajat eivät myöskään nähneet uuden ympäristön käyttöönotossa 
hyötyä vaan ajattelivat jo olemassa olevan ja tutun korkeakoulun sovelluksen 
palvelevan ryhmän toimintaa yhtälailla. Sinänsä ajatus sosiaalisen median hyö-
dyntämisestä ohjauksen tukena kiehtoi ohjaajia ja sen koettiin olevan hyvä lisä 
ryhmän toiminnassa. Se ei ollut kuitenkaan toiminut ryhmäohjauksessa parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Sosiaalista mediaa oli hyödynnetty ryhmissä materiaalin ja välitehtävien jaka-
miseen, aikataulujen sopimiseen ja kunkin tapaamiskerran aiheiden esittelyyn. 
Huomattavaa oli, että varsinaisia harjoituksia ympäristöihin ei laitettu ja jos 
laitettiin, velvoitetta harjoitusten tekemiseen ei ollut. Verkkoympäristö mah-
dollisti myös keskustelumahdollisuuden, mutta keskustelu ei ollut mitenkään 
aktiivista. 
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Oleellista oli, että sosiaalisen median käyttö perustui vapaaehtoisuuteen, samoin 
kuin koko ryhmäohjaus. Näin sosiaalisen median käyttöä ei pidetty opiskelijoita 
velvoittavana tekijänä ja sen ajateltiin olevan lähinnä lisämahdollisuus vuorovai-
kutukseen ryhmätapaamisten rinnalla. 

Sitä [Facebookia] käytettiin, mutta se ei ollut semmonen mikään pakolli-
nen, että: ”Nyt meillä on tehtävän ens kerraksi sitten täällä osallistua kes-
kusteluun” vaan se oli vapaaehtoisena siinä mukana. (tuutori, haastattelu)

Vapaaehtoisuus toi mukanaan haasteita. Opiskelijat hyödynsivät verkkoympä-
ristöä hyvin eri tavoin – osa vieraili ympäristössä säännöllisesti, osa oli hyvin-
kin passiivisia. Ohjaajat sanoivatkin, ettei sosiaalisen median sovellus tai ryhmä 
toiminut heidän suunnittelemalla tai toivomalla tavalla. Monet ajattelivat, ettei 
heidän verkko-ohjauksensa tuottanut tulosta oikeastaan lainkaan.

Kotitehtävät, jotka annoin suoritettavaksi Ning-ympäristössä, eivät toi-
mineet. Ne yksinkertaisesti jäivät tekemättä. (tuutori, kysely)

Kun sanottiin, että kommentoikaa toisten tekstejä, niin se muutama 
[kommentti] kumminkin tuli….. Mutta ei ne [opiskelijat] käyny sil-
leen, että ne ois jotakin keskustelua… (tuutori, haastattelu)

Kuollutta. Siellä käytiin mutta ei tehty mitään. (avainohjaaja, kysely)

Ohjaajat myös olettivat opiskelijoiden toimivan verkossa oma-aloitteisesti, mutta 
näin ei käytännössä tapahtunut lainkaan. Toiset ohjaajat pyrkivät aktivoimaan kes-
kusteluja, toiset ajattelivat opiskelijoiden innostuvan keskustelemaan itsenäisesti. 
Ne ohjaajat, jotka olivat yrittäneet kannustaa opiskelijoita keskustelemaan, koki-
vat, ettei kannustus ollut toiminut.

Pyrin aloittamaan keskusteluja käydyistä aiheista, mutta se oli käytän-
nössä yksinpuhelua. (tuutori, kysely)

Ilmoitin, että wiki on käytössä ja saavat oman tarpeen/kiinnostuksen 
mukaan käyttää ja toimia tapaamisten välillä. Ei käynnistynyt käytän-
nössä ollenkaan. En muistutellut enkä aktivoinut. Ei tehtävän palautuk-
sia eikä aloitettuja keskusteluja. (avainohjaaja, kysely)

Osa ryhmistä kävi hakemassa tietoa ja tehtäviä wikistä, mutta osa ei. 
(avainohjaaja, kysely)



82 OSA II. Ohjaajien ryhmäohjauskokemuksia  ·  83

Suurimmaksi haasteeksi ohjaajat nostivat ohjaajan oman osaamisen – taidon ja 
tiedon käyttää sovellusta sekä ohjata ja suunnitella toimintaa tietoverkossa. Osaa-
mista edellytettiin esimerkiksi tehtävänannon muotoilemisessa ja rajauksessa sekä 
opiskelijoiden kannustamisessa ja innostamisessa kirjoittamaan, kommentoimaan 
ja käyttämään sosiaalista mediaa. Myös ryhmäytymisen ja luottamuksen syntymi-
sen haasteet nostettiin esiin. Ohjaajat totesivatkin, että he eivät olleet suunnitelleet 
tai panostaneet sosiaalisen median hyödyntämiseen vaan enemmin sen käyttöä ja 
toimivuutta kokeiltiin ryhmässä.

Jotta siitä olis saanut jotakin lisäarvoa siihen ryhmän toiminnalle, niin 
ois saanut tehä ihan hirveesti töitä. (tuutori, haastattelu) 

Liian vähän tuli henkilökohtaisesti siihen aktivoiduttua. Eli sosiaalisen 
median käyttö onnistuakseen ja täyttääkseen tehtävänsä vaatii todella 
aktiivista otetta ohjaajalta. (tuutori, kysely)

Ryhmäohjauksen kehittäminen

Ryhmäohjauksen toteutuksen aikana ohjaajille muodostui kuva siitä, miten ryh-
mäohjaus kannattaisi järjestää ja mitä voisi mahdollisesti tehdä toisin. Kehittä-
misajatukset ovat seuraavalla sivulla.
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Toteuttamisaikataulu: mihin aikaan lukukaudes-
ta tai lukuvuodesta 
Ohjaajan on harkittava tarkkaan, mikä on ryhmän toteuttamisen, opiskelijoiden 
sitoutumisen ja opiskelijoiden opiskeluaikataulun kannalta paras ajankohta.

Ryhmän sitouttaminen toimintaan 
Ohjaajan on harkittava tarkkaan, mikä on ryhmäohjauksen aikataulu, milloin ja mi-
ten tapaamiskerrat järjestetään. Sitoutumisesta on hyvä muistuttaa eri vaiheissa 
ryhmän kaarta.

Ryhmän säännöt 
Alussa kiinnitettävä huomiota siihen, että ryhmä luo yhdessä ryhmän säännöt ja 
kaikki sitoutuvat näitä noudattamaan. Ryhmään ei oteta jäseniä ensimmäisen tapaa-
miskerran jälkeen, sillä se rikkoo ryhmädynamiikkaa.

Alkukysely tai -haastattelu ryhmään ottamisen 
yhteydessä 
Tämä aktivoi opiskelijaa pohtimaan omaa tilannettaan sekä halukkuuttaan ja val-
miuttaan sitoutua ryhmän toimintaan. Tämä auttaa myös opiskelijoiden tilantee-
seen perehtymistä, jolloin ohjaaja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjauk-
sen siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin opiskelijoiden tarpeita.

Ryhmän koko 
Kovin pieni tai liian suuri osallistujamäärä ei palvele ryhmän tarkoitusta.

Ryhmäohjaukseen on hyvä yhdistää yksilöohjausta

Toiminnalliset harjoitukset 
Nämä auttavat opiskelijaa ymmärtämään hänen omaa tilannettaan ja avartavat 
hänen ajatuksiaan oman tilanteen ratkaisemiksi ja eteenpäinviemiseksi.

Opiskelijalähtöisyys 
Ryhmäohjauksen toteuttaminen ryhmän ja opiskelijoiden toiveiden suunnassa.

Ohjaaja on ohjaaja, ei opettaja 
Ohjaajan tehtävä on antaa opiskelijoille ja ryhmälle tilaa toimia.
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Oppimiskokemuksia 

Ohjaajat kertoivat oman ohjausosaamisensa vahvistuneen Valtti-projektin ohjaus-
koulutuksen ja ryhmäohjauksen toteuttamisen myötä seuraavissa asioissa:

Ryhmän ohjaamisen taito

Ohjaajat totesivat oppineensa ryhmän ja opiskelijoiden ohjaamisesta. He kertoivat 
oppineensa opiskelijoiden kuuntelemista ja heidän kanssaan keskustelua, ryhmän 
tunnelman aistimista ja läsnäolon taitoa. Toisaalta moni koki nämä taidot omik-
si vahvuuksikseen ja totesi saaneensa lisävahvistusta ryhmäohjauksessa näiden 
taitojen hallinnastaan. Ohjaajat nimesivät omiksi vahvuuksikseen muun muassa 
tilan antamisen ryhmälle, opiskelijoiden tasapuolisen kohtelun ja huomioimisen, 
luottamuksellisen ilmapiirin luomisen, etenemisen ryhmän toiveiden suunnassa ja 
ryhmätoiminnan organisoinnin. 

Osasin antaa tilaa keskusteluille, olemalla empaattinen opiskelijoiden 
huolille. (tuutori, kysely)

Opin kuuntelemaan paremmin sekä antamaan tilaa opiskelijoille ja hei-
dän mielipiteilleen. (tuutori, kysely)

Mielestäni osaan ottaa jokaisen opiskelijan huomioon ryhmässä. Osaan 
kuunnella ja antaa tilaa, en pidä yksinpuhelusta vaan haluan antaa opis-
kelijoille mahdollisuuksia ilmaista itseään. (avainohjaaja, kysely)

Ohjaajan rooli ja ohjaajaidentiteetti

Merkittävä oppimiskokemus monelle oli siirtyminen opettajasta ohjaajaksi. Ohjaa-
jan rooli vaati tietoista pohdintaa, joka kuvastui jo siinä, miten ryhmätapaamisiin 
valmistauduttiin ja millainen ohjaussuunnitelma laadittiin niin koko ryhmätoimin-
nan ajalle kuin yksittäisille tapaamiskertoille. Ohjaajan nähtiin olevan ryhmän toi-
minnan suunnittelija ja suuntaaja. Tavoitteena ja toiveena oli, että ohjaaja osaisi 
välttää liiallisen vastuun ottamista ryhmästä, pysyä taustalla ja toimia tarvittaessa 
ryhmän käynnistäjänä, virittäjänä ja voimavaraistajana. 

[Haastavinta oli] irrottautua siitä opettajan roolista, missä kuitenkin on tottu-
nut vuosikaudet olemaan. Et astua ohjaajan kenkiin, joka on tyystin erilainen 
rooli ja se, että malttaa seurata sivusta ja antaa niitten asioiden edetä omalla 
painollaan, eikä puuttua kaikkeen, sietää hiljaisuutta. […] Siitä semmoisesta 
kateederi-roolista irrottautuminen omalla kohdalla. (tuutori, haastattelu)
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Yhtään ainutta diaesitystä ei saisi olla, ne tappavat keskustelun ja ti-
lanne muuttuu ohjauksesta ja vertaistuesta opettamiseksi. (avainohjaa-
ja, kysely)

Ohjaajien mukaan heidän ohjaajaidentiteettinsä oli vahvistunut ryhmäohjauksen 
myötä. He kertoivat, että ryhmäohjaus oli lisännyt luottamusta itseen ohjaajana ja 
omaan ohjausosaamiseen. 

Ryhmäohjausprosessi

Ohjaajat sanoivat oppineensa koko ryhmäohjausprosessista: suunnittelusta, toteut-
tamisesta, vaiheista, aiheista ja ryhmän toiminnan ylläpitämisestä. He olivat tutus-
tuneet erilaisiin harjoituksiin sekä tiettyyn substanssiin tai aihealueeseen. Etenkin 
työnhausta, urasuunnittelusta ja omien vahvuuksien tunnistamiseen liittyvistä nä-
kökulmista oli saatu lisätietoa. 

[Opin] koko ryhmäprosessin kulun alusta loppuun. Miten tutustutaan, 
ryhmäydytään, pidetään yllä työskentelyä ja kuinka ryhmän toiminta lo-
petetaan. (tuutori, kysely)

Valtavasti oon oppinu tästä substanssista eli työelämätaidoista itse 
[…] ja sitte näitä erilaisia työkaluja ryhmäohjaukseen, että kyllä, 
kyllä oon oppinu. Ja sitten just ihan näistä työhaun dokumenteis-
ta […] tavallaan ihan siihen sisältöön liittyviä oivalluksia. (tuutori, 
haastattelu)

Opin uusia ryhmätyömenetelmiä ja opin konkreettisesti uutta työllisty-
misestä ja urasuunnittelusta. (tuutori, kysely)

Korkeakouluohjauksen kenttä ja toimijat

Ohjauskoulutus ja ryhmäohjauksen toteutus olivat avartaneet ohjaajien ymmärrys-
tä heidän oman korkeakoulunsa eri yksiköiden toiminta- ja ohjauskulttuureista.

Itelleki tuli hirveästi tietoa siitä, että mitä se opiskelu on toisissa yksi-
köissä […]  Tuli semmosta tietoa, laajempaa näkemystä koko korkea-
koulusta. (tuutori, haastattelu)
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Opiskelijoiden ryhmäohjaus

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että

Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyöprosessin ohjauksen ja ura-
ohjauksen tarve on ilmeinen. Opiskelijat hyötyvät ryhmäohjauksesta 
merkittävästi. He saavat ryhmästä näkökulmia ja valmiuksia, joita he 
pystyvät hyödyntämään opintojen ja urasuunnittelun jäsentämisessä 
sekä työelämään siirtymisessä. Opiskelijat myös kaipaavat ryhmää, 
tilaa ja aikaa, jossa he saavat keskustella ja jakaa kokemuksiaan ver-
taisryhmässä.

Opiskelijat hakeutuivat opinnäytetyö- tai uraryhmään, koska he tarvitsivat tukea 
opintojensa ja tutkintonsa loppuunsaattamisessa tai urasuunnitelmien tekemises-
sä ja työelämään siirtymisessä. Ryhmäohjauksesta tehdyt kyselyt osoittavat, että 
opiskelijat kokivat vaikeaksi jäsentää tai tunnistaa omaa akateemista osaamis-
taan. Heidän kuvansa itsestä työnhakijana oli jäsentymätön ja he tunsivat, ettei 
heillä ole tarvittavaa työelämäosaamista eivätkä heidän työnhakutaitonsa ole riit-
tävät. Lisäksi monet opinnäytetyöryhmään osallistuneet opiskelijat kokivat opis-
kelukykynsä tai -taitonsa heikoiksi.

Ryhmän kerrottiin vastaavan edellä esitettyihin haasteisiin ja ryhmätoiminnan ko-
ettiin tukevan opiskelussa etenemistä oleellisesti: Opinnäytetyöryhmäläiset ker-
toivat muuttaneensa omaa toimintaansa tavoitteellisemmaksi ja uraryhmäläisten 
käsitys itsestä ja työelämästä oli muuttunut ryhmän myötä. Opiskelijat kertoivat 
vertaisten kohtaamisen olleen tärkeää ja kokivat tärkeäksi omasta tilanteesta puhu-
misen muiden samassa tilanteessa olevien opiskelijoiden kanssa. 

Ohjaajien ryhmäohjauskokemukset

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että

Opinnäytetyö- ja uraryhmäohjaukselle on tarvetta ja se on tärkeä ja tar-
peellinen ohjauksen muoto opiskelijoille. Ryhmä antaa opiskelijoille aikaa 
ja tilaa jakaa kokemuksia vertaisryhmässä ja tarjoaa tukea opiskelijoiden 
opintojen ja työelämäkysymysten jäsentämisessä. 

Opiskelijoiden ryhmäohjaus on varsin uutta korkeakoulussa. Tulokset 
osoittavat, että ryhmäohjausta kannattaa kehittää ja se on hyvä vakiinnut-
taa osaksi korkeakoulujen ohjaustarjontaa.
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Ohjaajien ohjauskokemukset osoittavat, että ryhmät ovat hyvin erilaisia ja niihin 
osallistuvien opiskelijoiden odotukset ja tarpeet toisistaan poikkeavia. Ryhmän 
elinkaari, harjoitukset ja toiminta muodostuvatkin ryhmätoiminnan edetessä. Jo-
kainen ryhmä ja sen työskentelyprosessi on yksilöllinen – yhtä oikeaa mallia ryh-
män ohjaamiseen ei ole olemassa. 

Ryhmäohjauksen toteuttamisen suuntaviivat voidaan tiivistää seuraavasti: Ryh-
mäohjauksen suunnittelu on oleellista menestyksekkään ohjauksen toteuttamisen 
kannalta. Uraryhmä ja opinnäytetyöryhmä ovat niin aiheiltaan ja teemoiltaan kuin 
ryhmään osallistuvien opiskelijoiden osalta erilaisia ja niiden suunnittelu ja toteut-
taminen asettavat ohjaajalle erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Opiskelijoilla on 
myös erilaiset toiveet ja ennakko-odotukset ryhmään osallistumiseksi: Opinnäyte-
työryhmässä opiskelijat haluavat saada neuvoja (oman) opinnäytetyön edistämi-
seksi. Uraryhmässä opiskelijat kaipaavat konkreettisia kontakteja työnantajiin ja 
työelämään sekä enemmän tietoa työelämän mahdollisuuksista. Sisältöjen ohella 
ryhmäohjauksen ajoitukseen ja tavoitteisiin on hyvä kiinnittää huomiota. 

Sosiaalisen median käyttö

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että

Sosiaalinen median hyödyntäminen ohjauksessa on uutta. Projekti tar-
josi tärkeitä kokemuksia ja näkökulmia sosiaalisen median hyödyntä-
miseen ryhmäohjauksessa ja koulutuksessa. Vaikka sosiaalisen median 
käyttö ei ollut projektissa kovin laajaa ja suosittua, sen hyödyntämis-
mahdollisuuksia kannattaa kehittää.

Ryhmissä sosiaalisen median käyttö ei saanut kovin suurta merkitystä eikä sen käy-
tölle ollut ryhmissä tarvetta ryhmien tavatessa kohtalaisen usein kasvotusten. Sekä 
opiskelijat että ohjaajat korostivat kasvokkaisten ryhmätapaamisten merkitystä ei-
vätkä ajatelleet sosiaalisen median tarjoavan ryhmälle merkittävää lisäarvoa.

Sekä opiskelijat että ohjaajat kokivat sosiaalisen median käytön haasteelliseksi eivätkä 
he ajatelleet sen palvelleen ryhmän toimintaa kovin hyvin. Kokemukset johtuivat use-
asta tekijästä: Sosiaalisen median hyödyntäminen oli suurimmalle osalle (niin ohjaajille 
kuin opiskelijoille) uusi väline. Useimmat ohjaajat myös ohjasivat opinnäytetyö- ja ura-
ryhmiä ensimmäistä kertaa. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin lähinnä materiaalipankki-
na ja tiedottamisvälineenä eikä sen käytölle ollut välttämättä määritelty selvää funktiota 
(sovelluksen käyttö oli esimerkiksi vapaaehtoista). Sosiaalisen median teknisiin ja pe-
dagogisiin lähtökohtiin ei ollut kiinnitetty huomiota suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.
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Sosiaalisesta mediasta myös tykättiin ja sen katsottiin toimivan ryhmässä hyvin. 
Sosiaalisen median hyödyiksi nostettiin vuorovaikutteisuus, riippumattomuus 
ajasta ja paikasta ja nopea päivitettävyys, jolloin ryhmää koskevat tiedot ja materi-
aalit olivat samanaiksesti kaikkien saatavilla.

Ohjauskoulutus

Johtopäätöksenä todetaan, että 

On tärkeää, että korkeakouluissa järjestetään opetus- ja ohjaushenki-
löstölle ohjauskoulutusta säännöllisesti. Tulokset osoittavat, että ohja-
uskoulutus tukee korkeakouluohjauksen kehittämistä ja koulutuksesta 
saatuja kokemuksia ja sisältöjä kannattaa kehittää eteenpäin.

Ohjauskoulutuksessa tulee kiinnittää huomiota ohjausta koskevan teo-
riatiedon ja käytännön ohjaustoiminnan yhteen sovittamiseen. Ohjaus-
koulutus on tärkeä kohtaamispaikka, joka tarjoaa tilaa ja aikaa osanot-
tajien kokemusten jakamiselle.

Ohjaajien mukaan ohjauskoulutus onnistui hyvin ja koulutukselle asetetut ta-
voitteet saavutettiin. Koulutuksen teemat ja sisällöt olivat ajankohtaisia, ohjaajat 
saivat koulutuksesta käytännön työkaluja omaan ohjaustyöhön, yhteistyötä ja 
verkostoja syntyi ja keskustelut muiden opettajien ja ohjaajien kanssa koettiin 
tärkeiksi.
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LIITE 1. Osien I, II ja III aineiston hankinta ja vastanneet

OSA I. Opiskelijoiden ryhmäohjauskokemuksia, 
aineiston hankinta ja vastanneet

Opiskelijoiden ajatuksia kartoitettiin avainohjaajien ja tuutoreiden ohjaamissa 
opinnäytetyö- ja uraryhmissä lukuvuonna 2010–2011. Opiskelijoiden kokemuksia 
selvitettiin ennen ryhmän alkua alkukyselyllä ja ryhmätapaamisten jälkeen lop-
pukyselyllä. Opiskelijoiden kokemuksia sosiaalisen median käytöstä ryhmäohja-
uksen jälkeen kerättiin myös avainohjaajien ohjaamissa ryhmissä keväällä 2010. 
Seuraavassa esitetään alku- ja loppukyselyjen sekä sosiaalisen median käyttöä 
koskevan kyselyn aineistojen hankinta, vastanneet sekä kuvataan kyselyjen kysy-
mykset ja aineistojen analyysi.

Alkukysely

Alkukysely lähetettiin yhteensä 181 opiskelijalle, 47 uraryhmäläiselle ja 134 opin-
näytetyöryhmäläiselle, 22 eri ryhmässä (7 uraryhmässä ja 15 opinnäytetyöryhmäs-
sä) viidessä Valtti-projektiin osallistuvassa korkeakoulussa. Taulukossa 9 on opin-
näytetyö- ja uraryhmät korkeakouluittain.

TAULUKKO 9. Opinnäytetyö- ja uraryhmät korkeakouluittain.

   Opinnäyte-
Korkeakoulu Uraryhmiä työryhmiä Yhteensä

Lapin yliopisto 2 2 4

Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2 3 5

Oulun yliopisto 3 3 6

Rovaniemen ammattikorkeakoulu - 4 4

Vaasan ammattikorkeakoulu - 3 3

Yhteensä 7 15 22

Liitteet
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Kyselyyn vastasi yhteensä 107 opiskelijaa kaikista 22 ryhmästä. Vastausprosentti 
oli 59. Taulukossa 10 on eritelty kyselyihin vastanneet opiskelijat korkeakouluit-
tain lähetettyjen kyselyiden mukaan ja vastaajittain.

TAULUKKO 10. Kyselyt korkeakouluittain lähetettyjen kyselyiden mukaan ja 

vastaajittain.

Korkeakoulu Lähetettyjä kyselyjä Vastaajia

Lapin yliopisto 38 27

Oulun seudun ammattikorkeakoulu 37 19

Oulun yliopisto 50 29

Rovaniemen ammattikorkeakoulu 28 18

Vaasan ammattikorkeakoulu 28 14

Yhteensä 181 107

Kysely toteutettiin lukuvuoden 2010–2011 aikana ja se toteutettiin 21 ryhmässä 
sähköisenä kyselytutkimuksena ja yhdessä ryhmässä paperilomakkeella. Kysely 
lähetettiin opiskelijoille ryhmän alkaessa ja he vastasivat kyselyyn 1–2 viikon ku-
luessa. Kysely oli anonyymi.

Kyselyssä selvitettiin avoimilla kysymyksillä opiskelijan ryhmään hakeutumisen 
syitä, odotuksia ryhmästä sekä opiskelijan näkemystä itsestä opiskelijana ja työn-
hakijana. Mikäli ryhmässä hyödynnettiin sosiaalista mediaa (esimerkiksi Ning-
yhteisösovellusta tai Facebookia) tiedusteltiin opiskelijan ajatuksia sosiaalisen 
median hyödyntämisestä ryhmässä. 

Kysely oli kaikissa korkeakouluissa ja ryhmissä samanlainen. Valtti-projektin pro-
jektihenkilöstö koosti kyselylomakkeen.

Analyysin toteutti projektisuunnittelija Jenni Kaisto laadullisella sisällönanalyysil-
la, jonka tukena hyödynnettiin määrällistä analyysia.
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Loppukysely

Loppukysely kerättiin 16 eri ryhmässä, 10 opinnäytetyöryhmässä ja 6 uraryhmäs-
sä, viidessä eri Valtti -projektiin osallistuvassa korkeakoulussa (taulukko 11). 

TAULUKKO 11. Opinnäytetyö- ja uraryhmät korkeakouluittain.

   Opinnäyte-
Korkeakoulu Uraryhmiä työryhmiä Yhteensä

Lapin yliopisto 2 2 4

Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2 2 4

Oulun yliopisto 2 1 3

Rovaniemen ammattikorkeakoulu - 2 2

Vaasan ammattikorkeakoulu - 3 3

Yhteensä 6 10 16

Kysely lähetettiin yhteensä 115 opiskelijalle ja siihen vastasi yhteensä 42 opiskeli-
jaa (taulukko 12). Vastausprosentti oli 36,5.

TAULUKKO 12. Kyselyt korkeakouluittain lähetettyjen kyselyiden mukaan ja 

vastaajittain.

Korkeakoulu Lähetettyjä kyselyjä Vastaajia

Lapin yliopisto 38 13

Oulun seudun ammattikorkeakoulu 28 11

Oulun yliopisto 23 9

Rovaniemen ammattikorkeakoulu 9 2

Vaasan ammattikorkeakoulu 17 7

Yhteensä 115 42

Kysely toteutettiin lukuvuoden 2010–2011 aikana sähköisenä kyselytutkimuksena. 
Kysely lähetettiin opiskelijoille ryhmän päätyttyä ja he vastasivat kyselyyn 1–2 
viikon kuluessa. Kysely oli anonyymi.

Kyselyssä tiedusteltiin avoimilla kysymyksillä ryhmän antia opiskelijalle ja sitä 
miten hänen odotuksensa ryhmää kohtaan toteutuivat, opiskelijan näkemystä it-
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sestä opiskelijana ja työnhakijana ryhmän päätyttyä, opiskelijan kokemusta siitä ja 
onko ryhmä kannustanut häntä muuttamaan omaa toimintaa. Opiskelijoilta kysyt-
tiin myös ryhmäohjauksen kehittämisehdotuksia. Mikäli ryhmässä hyödynnettiin 
sosiaalista mediaa, tiedusteltiin opiskelijan ajatuksia sovelluksen hyödyntämisestä 
ryhmässä. 

Kysely oli kaikissa korkeakouluissa ja ryhmissä samanlainen. Valtti-projektin pro-
jektihenkilöstö koosti kyselylomakkeen.

Analyysin toteutti projektisuunnittelija Jenni Kaisto laadullisella sisällönanalyysil-
la, jonka tukena hyödynnettiin määrällistä analyysia.

Kokemukset sosiaalisesta mediasta 

Sosiaalisen median aineisto kerättiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaihees-
sa opiskelijoiden aineiston kokosi lukuvuoden 2009–2010 aikana Oulun yliopiston 
koulutusteknologian perusopintojen projektiopintoihin (6op) osallistunut viiden 
hengen opiskelijaryhmä. 

Kysely kerättiin yhteensä 10 ryhmässä, neljässä uraryhmässä ja kuudessa opin-
näytetyöryhmässä, viidessä eri Valtti-projektiin osallistuvassa korkeakoulussa 
(taulukko 13). 

TAULUKKO 13. Sosiaalista mediaa käyttäneet opinnäytetyö- ja uraryhmät kor-

keakouluittain.

   Opinnäyte-
Korkeakoulu Uraryhmiä työryhmiä Yhteensä

Lapin yliopisto  2 2

Oulun seudun ammattikorkeakoulu 1 1 2

Oulun yliopisto 2 1 3

Rovaniemen ammattikorkeakoulu  1 1

Vaasan yliopisto 1 1 2

Yhteensä 4 6 10
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Kysely lähetettiin yhteensä 96 opiskelijalle ja siihen vastasi yhteensä 37 opiske-
lijaa, 28 yliopisto-opiskelijaa ja 9 ammattikorkeakouluopiskelijaa (taulukko 14). 
Vastausprosentti oli 38,5 %.

TAULUKKO 14. Kyselyt korkeakouluittain lähetettyjen kyselyiden mukaan ja 

vastaajittain

Korkeakoulu Lähetettyjä kyselyjä Vastaajia

Lapin yliopisto 12 5

Oulun seudun ammattikorkeakoulu 20 8

Oulun yliopisto 28 17

Rovaniemen ammattikorkeakoulu 12 1

Vaasan yliopisto 24 6

Yhteensä 96 37

Kyselylomake koottiin opiskelijaryhmän ja Valtti-projektin toimijoiden välisenä 
yhteistyönä. Kyselylomake toteutettiin Google Docs:ia hyödyntäen ja se oli ano-
nyymi. Kyselyssä tiedusteltiin opiskelijoiden kokemuksia sovelluksen toimivuu-
desta ryhmässä, näkemyksiä siitä, miten sovellusta ryhmässä käytettiin ja miten 
sosiaalista mediaa voisi hyödyntää ryhmän toiminnan tukena. 

Analyysi toteutettiin laadullisella sisällönanalyysilla, jonka tukena hyödynnettiin 
määrällistä analyysia. Analyysin opiskelijoiden aineistosta teki Valtti-projektin 
projektisuunnittelija Jenni Kaisto.

Toisessa vaiheessa aineisto kerättiin edellä kuvatun loppukyselyn yhteydessä (ks. 
sivu 92). Kaikissa ryhmissä ei hyödynnetty sosiaalista mediaa ja kysymykset koh-
dennettiin niille opiskelijoille, joilla sovellusta oli käytetty. Loppukyselyssä tie-
dusteltiin opiskelijoiden mielipidettä siitä, miten sosiaalisen median käyttö sopi 
ryhmään ja kokivatko he sovelluksen käytön ryhmän toimintaa tukevaksi. 
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Kysely kerättiin yhteensä kahdeksassa ryhmässä, kahdessa uraryhmässä ja kuudes-
sa opinnäytetyöryhmässä, viidessä eri Valtti-projektiin osallistuvassa korkeakou-
lussa (taulukko 15). 

TAULUKKO 15. Sosiaalista mediaa käyttäneet opinnäytetyö- ja uraryhmät kor-

keakouluittain.

   Opinnäyte-
Korkeakoulu Uraryhmiä työryhmiä Yhteensä

Lapin yliopisto  1 

Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2 2 4

Oulun yliopisto  1 

Rovaniemen ammattikorkeakoulu  1 1

Vaasan ammattikorkeakoulu  1 1

Yhteensä 2 6 8

Kysymykset kysyttiin yhteensä 61 opiskelijalta ja niihin vastasi yhteensä 19 opis-
kelijaa, 4 yliopisto-opiskelijaa ja 15 ammattikorkeakouluopiskelijaa (taulukko 16).

TAULUKKO 16. Kyselyt korkeakouluittain lähetettyjen kyselyiden mukaan ja 

vastaajittain.

Korkeakoulu Lähetettyjä kyselyjä Vastaajia

Lapin yliopisto 11 3

Oulun seudun ammattikorkeakoulu 30 11

Oulun yliopisto 6 1

Rovaniemen ammattikorkeakoulu 7 1

Vaasan ammattikorkeakoulu 7 3

Yhteensä 61 19
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OSA II. Ohjauskoulutus, aineiston hankinta ja 
vastanneet

Tuutorit

Ohjauskoulutusaineisto kerättiin kesä-elokuussa 2010 sähköisenä kyselynä tai säh-
köpostitse tuutorikoulutukseen osallistuneilta henkilöiltä. Kysely lähetettiin kaikil-
le tuutoreille (N=28) ja siihen vastasi yhteensä 22 tuutoria kuudesta eri korkeakou-
lusta (taulukko 17). 

TAULUKKO 17. Koulutuskyselyt korkeakouluittain tuutoreiden määrän mukaan 

ja vastaajittain.

Korkeakoulu Lähetettyjä kyselyjä Vastaajia

Lapin yliopisto 6 5

Oulun seudun ammattikorkeakoulu 5 2

Oulun yliopisto 6 6

Rovaniemen ammattikorkeakoulu 4 3

Vaasan ammattikorkeakoulu 4 4

Vaasan yliopisto 3 2

Yhteensä 28 22

Kyselyssä tiedusteltiin tuutorien kokemuksia tuutorikoulutuksen hyödyllisyydestä 
ja tuutoreiden välisestä yhteistyöstä, heidän toiveistaan tuutorikoulutukselle luku-
vuonna 2010–2011 sekä ajatuksiaan koulutuksen kehittämiseksi. Kysely toteutet-
tiin anonyymina.

Ohjauskoulutuksen kyselylomake koottiin Valtti-projektin toimijoiden välisenä 
yhteistyönä.

Analyysin toteutettivat laadullisella sisällönanalyysilla avainohjaaja Päivi Saari ja pro-
jektisuunnittelija Jenni Kaisto. He hyödynsivät analyysin tukena määrällistä analyysia.

Avainohjaajat

Avainohjaajien kokemuksia kysyttiin suoraan sähköpostitse ja Ning-yhteisöso-
velluksen kautta alkusyksystä 2010. Kysymyksiin vastasi kuusi avainohjaajaa 
seitsemästä.
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Avainohjaajilta tiedusteltiin heidän kokemuksiaan tuutorikoulutuksen onnistumi-
sesta, käytännönjärjestelyistä, tuutorien yhteistyöstä ja verkostoitumisesta sekä 
mahdollisista koulutusta koskevista jatkokehittämisideoista.

Kysymykset koosti avainohjaaja Päivi Saari edellä kuvatun tuutoreiden ohjauskou-
lutuskyselyn pohjalta.

Analyysin toteutetti laadullisella sisällönanalyysilla avainohjaaja Päivi Saari.

OSA III, Ohjaajien ryhmäohjauskokemuksia, 
aineiston hankinta ja vastanneet

Tuutorit 

Ryhmäohjauskokemuksia koskeva aineisto muodostui seitsemästä kyselystä, kol-
mesta haastattelusta (viisi haastateltavaa) ja kolmesta tuutoripäiväkirjasta. Aineisto 
kerättiin Lapin yliopistosta, Oulun seudun ammattikorkeakoulusta, Oulun yliopis-
tosta ja Rovaniemen ammattikorkeakoulusta. Taulukkoon 18 on eritelty aineisto 
ryhmittäin ja korkeakouluittain.

TAULUKKO 18. Ryhmät ja aineisto korkeakouluittain.

Korkeakoulu Ryhmä Aineisto

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Uraryhmä Haastattelu 
   (parihaastattelu)

  Opinnäytetyöryhmä Haastattelu 
   (parihaastattelu)

Oulun yliopisto Uraryhmä Haastattelu 
   (yksilöhaastattelu), 
   päiväkirja

  Opiskeluryhmä Kysely

  Opinnäytetyöryhmä Kysely, 
   päiväkirja

Lapin yliopisto Opinnäytetyöryhmä Kysely

  Opinnäytetyöryhmä Kysely

  Opinnäytetyöryhmä Kysely, 
   päiväkirja

  Uraryhmä Kysely

Rovaniemen ammattikorkeakoulu Opinnäytetyöryhmä Kysely
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Kyselyt lähetettiin sähköpostitse yhteensä 11 tuutorille, joista seitsemän vasta-
si. Avainohjaajat toimittivat kyselyt tuutoreille. Kyselyt kerättiin kevään 2011 
aikana. Kyselyssä selvitettiin tuutorien ajatuksia ryhmäohjauksen toteutumises-
ta (antoisimmista ja haastavimmista asioista), ryhmän toiminnasta, teetetyistä 
harjoituksista sekä heidän tuntemuksistaan itsestä ohjaajana. Mikäli tuutori oli 
hyödyntänyt ryhmässä sosiaalista mediaa, tiedusteltiin hänen kokemuksiaan 
sosiaalisen median soveltuvuudesta ryhmäohjaukseen. Kysely oli anonyymi. 
Kyselylomakkeen kysymykset koottiin yhteistössä Valtti-projektin toimijoiden 
kesken.

Haastatteluista yksi oli yksilöhaastattelu ja kaksi parihaastattelua (yhteensä vii-
si haastateltavaa). Valtti-harjoittelija Kaisu Kanstrén vastasi kokonaisuudessaan 
haastattelujen suunnittelusta, toteutuksesta, analysoinnista ja raportoinnista. Kans-
trén toteutti haastattelut Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ja Oulun yliopis-
tossa. Haastattelut suoritettiin helmi-maaliskuussa 2011 ja ne kestivät noin yhden 
tunnin. Haastatteluiden runkona käytettiin löyhästi edellä kuvatun kyselyn kysy-
myksiä, esimerkiksi kysymysten järjestystä ja muotoa muutettiin tarpeen mukaan. 
Lisäksi haastatteluissa esitettiin useita lisäkysymyksiä, joita kyselyssä ei ollut. 
Joustavuudella ja lisäkysymyksillä pyrittiin varmistamaan, että haastattelussa saa-
tiin tuutorien ajatukset mahdollisimman kattavasti näkyviin. Haastattelut nauhoi-
tettiin ja litteroitiin. 

Päiväkirjan täyttäminen oli tuutoreille vapaaehtoista ja kolme tuutoria oli täyttänyt 
päiväkirjaa, yksi Lapin yliopistosta ja kaksi Oulun yliopistosta. Päiväkirja oli va-
paamuotoinen kirjoitus tuutoreiden tuntemuksista ja ajatuksista ryhmäohjauksesta. 
Siihen tuutorit olivat kirjanneet havaintojaan ryhmän toiminnasta, tehdyistä harjoi-
tuksista sekä onnistumisen kokemuksia ja haastavia tilanteita. 

Kaikkien aineistojen analyysi toteutettiin laadullisella sisällönanalyysilla, jonka 
tukena hyödynnettiin määrällistä analyysia. Valtti-harjoittelija Kaisu Kanstrén 
vastasi kokonaisuudessaan haastatteluaineistojen kokoamisesta, analyysista ja ra-
portoinnista. Hän hyödynsi tulosten kirjoittamisen tukena kyselyjä ja päiväkirjoja. 
Projektisuunnittelija Jenni Kaisto täydensi haastatteluaineiston tuloksia kyselyjen 
ja päiväkirjojen pohjalta.

Avainohjaajat

Aineisto koostuu avainohjaajilta touko-kesäkuussa 2010 kootusta opiskelu- ja 
uraryhmäohjausta kartoittavan kyselyn tuloksista. Avainohjaajien kokemuksia 
kysyttiin kahdella eri kyselyllä Webropolilla. Toiseen kyselyyn vastasi kuusi 
avainohjaajaa seitsemästä ja projektissa mukana ollut ryhmän ohjannut ohjaaja 
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(yhteensä seitsemän vastaajaa) ja toiseen kyselyyn vastasi seitsemän avainoh-
jaajaa ja projektissa mukana ollut ryhmän ohjannut ohjaaja (yhteensä kahdeksan 
vastaajaa). 

Avainohjaajilta tiedusteltiin heidän kokemuksiaan ryhmän ohjaamisesta, ryhmän 
suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä heidän näkemyksiään itsestä ohjaajana. Li-
säksi heitä pyydettiin kuvaamaan toimivia harjoituksia ja harjoitusten toteutumista. 
Mikäli ryhmässä hyödynnettiin sosiaalista mediaa, kysyttiin avainohjaajan koke-
muksia sosiaalisen median hyödyntämisestä ryhmäohjauksessa.

Kyselylomakkeet suunnittelivat projektipäällikkö Kaisa Karhu ja projektisuun-
nittelija Jenni Kaisto. Aineiston kokosi, analysoi ja raportoi projektisuunnittelija 
Jenni Kaisto.

Kyselyaineiston lisäksi hyödynnettiin seitsemän ohjaajan (kuuden avainohjaajan 
ja projektissa mukana olleen ohjaajan) verkkoympäristöön tallentamia ryhmä-
ohjauspäiväkirjoja lukuvuodelta 2009–2010 ja osittain lukuvuodelta 2010–2011. 
Lukuvuodelta 2009–2010 käytössä oli kuuden avainohjaajan ja yhden ohjaajan 
päiväkirjat ja lukuvuodelta 2010–2011 kahden avainohjaajan päiväkirjat. Päiväkir-
jat olivat vapaamuotoisia kirjoituksia avainohjaajien tuntemuksista ja ajatuksista 
ryhmäohjauksesta ja sen toteutumisesta.

Aineistojen analyysi toteutettiin laadullisella sisällönanalyysilla ja sen tukena hyö-
dynnettiin määrällistä analyysia.
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LIITE 2. Tiedote ohjauskoulutuksesta 

Valtti -koulutus tuutoriohjaajille ja opetus-
henkilöstölle

Koulutuksessa tuetaan ohjaajia heidän oman ohjaustoimintansa kehittämisessä. Koulu-
tuksessa käsitellään opiskelijaryhmien vetämistä - opiskeluprosessin ohjausta, uraohja-
usta ja työelämävalmennusta. Koulutus sisältää teoriatietoa ja konkreettisia harjoituksia.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina -projektin 
tuutoriohjaajille. Tuutorien lisäksi luennoille voivat osallistua ohjauksesta kiinnostu-
neet korkeakoulujen opettajat ja ohjaajat, kuitenkin maksimissaan 20 henkilöä.

Koulutusjaksot:

 1) Luennot (avoimia myös muille kiinnostuneille)

   Opintopsykologinen kokonaisuus
    • Opiskelukykyisyys ja opiskelutaidot
    • Elämänhallinnan tukeminen
    • Erilaiset oppijat
    • Ryhmädynamiikka

   Korkea-asteen ohjaus, uraohjaus ja työelämävalmennus
   opintojen edistämiseksi
    • Viivästymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden huomiointi 
     ohjauksessa.
    • Ryhmämallit vertaistukitoimintana: lopputyöryhmämalli, 
     uraryhmämalli.

 2) Tuutoriohjaajien ohjausharjoittelu (luentojen lisäksi)

   Opiskelu- ja uraryhmän vetäminen
    • 1-2 ryhmän vetäminen (ryhmässä 5–10 opiskelijaa, 
     kokoontumiskertoja 10–12).
    • Ryhmätapaamisia ja verkko-ohjausta tapaamisten välillä.

   Ohjaajayhteistyö
    • Oman asiantuntemuksen jakaminen ja jäsentäminen 
     ryhmätapaamisissa ja verkossa.
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Laajuus:

1. opintopsykologinen kokonaisuus n. 14 h
2. korkea-asteen ohjaus ja uraohjaus opintojen edistämiseksi n. 56 h
3. ohjausharjoittelu n. 70–140 h

Kokonaistuntimäärä yhteensä n. 210 h

Tuutoriohjaajien koulutus sisältää kaikki koulutusjaksot.

Koulutuksesta saa todistuksen.

Tuutorikoulutukseen on sitova ilmoittautuminen!

Toteutusaika ja -paikka:

Luennot huhti – toukokuussa 2010.

Tuutoriohjaajien opiskelu- ja uraryhmät lukuvuonna 2010–2011.

Tarkemmat tiedot koulutuksessa vuodenvaihteessa 2009–2010.

Koulutuspaikkakunta Oulu/Vaasa/Rovaniemi.
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LIITE 3. Ohjauskoulutuksen aikataulu, Oulun yliopisto

Tiistai 13.4.2010 (Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhtei-
nen osuus)

Jotta valmistuisit -aloitusseminaari  

klo. 9.30–9.45 Tilaisuuden avaus, Sakari Jussi-Pekka, Oulun yliopisto
klo. 9.45–12.00  Asiantuntijapuheenvuorot
klo. 9.45–10.30 ESR-hankkeet ja korkeakoulujen opintoprosessien kehittäminen
   kehittämispäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola, Opetusministeriö
klo. 10.30–11.30 Havaintoja opintojen etenemisestä projektin johtaja Sakari Jussi-
   Pekka, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut Valtti-projekti
klo. 11.30–12.00 Opintopsykologitoiminnan tilastoja Oamkissa yliopettaja 
   PsT Tomi Guttorm, Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Ryhmäohjauskoulutus osa I – tietoa ja kokemuksia 
(avainohjaajat Jaana O. Liimatainen, Maria Andersen ja Susanna Martikkala)

klo. 13.00–13.45 Tuutorikoulutuksen kokonaisuus (ja Valtti -projekti)
klo. 13.45–14.45 Tietoa ja kokemuksia Oulun yliopistossa järjestetyistä 
   opiskelijoiden ura-, opinnäytetyö-, opiskelu-ryhmistä
klo. 14.45–15.00 Kahvitauko
klo. 15.00–16.00 Tietoa ja kokemuksia Oulun seudun ammattikorkekoulussa 
   järjestetyistä ura-, opinnäytetyö-, opiskelu-ryhmistä
   Keskustelua

Keskiviikko 14.4.2010 (Oulun yliopiston oma osuus, Jaana O. Liimatainen)

Ryhmäohjauskoulutus osa II – ohjausta käytännössä

klo. 9.00–11.30 Tutustuminen tuutorien ja avainohjaajan kesken. Välineenä 
   Kättelytehtävä, jossa kysymyksenä: ”Mikä toi sinut tähän 
   koulutukseen?”, keskustelua tehtävästä.
klo. 11.30–12.30 Lounas
klo. 12.30–13.40 Tuutorikoulutuksen sisältö, Ning-yhteisösovelluksen esittely, 
   lyhyesti Valtti-projektin ESR-asioita
klo. 13.40–13.55 Tauko
klo. 13.55–14.35 Ryhmätehtävä: ”Minä ryhmäohjaajana”, jossa välineenä 
   ”Ukot puussa” tehtävä (kuva, jossa kuvan hahmot on sijoitettu 
   eri paikkoihin puuta) Keskustelua tehtävästä.
klo. 14.35–16.00  Ryhmätehtävä ”Miksi valmistuminen venyy?” post-it-lappu-
   tehtävänä. Keskustelua tehtävästä.
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Torstai 6.5.2010 (Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhtei-
nen osuus aamupäivällä, Oulun yliopiston oma osuus iltapäivällä)

Pienryhmäohjaus

klo. 9.00–12.00 Professori emerita Liisa Lautamatin koulutus pienryhmäohjauksesta
klo. 12.00–13.00 Lounas
klo. 13.00–14.00 Pohdintakeskustelu aamupäivän Liisa Lautamatin 
   pienryhmäohjauskoulutuksen ja tuuutorkoulutuksen 
   opintopsykologisen kokonaisuuden tunnelmista / Jaana O. 
   Liimatainen
klo. 14.00–16.00 Luento ja keskustelua ryhmädynamiikasta ja strukturoidusta 
   ryhmämallista / Jaana O. Liimatainen ja Tiina Hämäläinen 

Perjantai 7.5.2010 (Oulun yliopiston oma osuus)

Ura-ajattelu ja Valtin uraryhmät

klo. 9.00–11.00 Luento ja keskustelua ura-ajattelusta / Jaana O. Liimatainen 
   ”Oma osaaminen” tehtävä dialogitehtävänä, Peavyn harjoitus 
   ”Toivomani tulevaisuus ja mahdolliset tulevaisuudet” A-URA 
   -palvelusta (http://www.avosto.net/a-ura/) ja ”Missä olet 
   viiden vuoden päästä” tehtävä
klo. 11.00–12.00 Lounas
klo. 12.00–14.00 Luento ja keskustelua uraryhmämallista / Jaana O. Liimatainen 
klo. 14.00–16.00 Luento ja keskustelua graduryhmämallista / Kaisa Karhu

Tiistai 18.5.2010 (Oulun yliopiston oma osuus)

Sosiaalinen media ja uratietous

klo. 9.00–12.00  Luento ja keskustelua sosiaalisesta mediasta ja digitaalisesta 
   portfoliosta ohjauksessa Tiina Hämäläinen
klo. 12.00–13.00 Lounas
klo. 13.00–16.00 Luento ja keskustelua uratietoudesta / Jaana O. Liimatainen 

Keskiviikko 19.5.2010 (Oulun yliopiston oma osuus) 

Monenlaiset oppijat

klo. 9.00–12.00  Luento ja keskustelua monenlaisista oppijoista / Kaisa Karhu ja 
   Oulun yliopiston opintopsykologi Päivi Räty 
klo. 12.00–13.00 Lounas
klo. 13.00–16.00 Luento ja keskustelua osaamisen oivaltamisesta, kuinka 
   työelämänäkökulmasta siihen voi käyttää esimerkiksi portfolio 
   vs. HOPS:aa / Kaisa Karhu 



104

LIITE 4. Avainohjaajien ja tuutoreiden ohjaamat opin-
näytetyö- ja uraryhmät korkeakouluittain

TAULUKKO 19. Avainohjaajien ja tuutoreiden ohjaamat opinnäytetyö- ja uraryhmät 

korkeakouluittain lukuvuosina 2009–2010 ja 2010–2011 (Tarkasteluajankohta maaliskuu 

2011. Tarkasteluajankohdan jälkeen keväällä ja syksyllä 2011 toteutettiin vielä yhteensä 

17 opinnäytetyö- ja uraryhmää. Kaikkiaan opinnäytetyö- ja uraryhmiä oli yhteensä 56.).

      Mukana
   Ohjaajia Aloitti  loppuun
Korkeakoulu Ryhmä ryhmässä ryhmässä Keskeytti saakka Sovellus

Oulun seudun  1. Uraryhmä  2 9 4 5 Facebook
ammatti- 2. Uraryhmä  2 8 3 5 Facebook
korkeakoulu 3. Uraryhmä 2 5 0 5 Blogi
 4. Uraryhmä 2 10 2 8 Blogi
 5. Opinnäytetyöryhmä 2 10 5 5 Blogi
 6. Opinnäytetyöryhmä 2 10 6 4 Blogi
 7. Opinnäytetyöryhmä 2 6 2 4 Facebook
 8. Opinnäytetyöryhmä 2 8 0 8 Facebook
 9. Opinnäytetyöryhmä  2 11 1 10 Facebook
Oulun yliopisto 10. Uraryhmä  1 6 2 4 Ning
 11. Uraryhmä  1 8 4 4 -
 12. Uraryhmä 1 11 4 7 Wiki
 13. Uraryhmä 1 10 4 6 Wiki
 14. Uraryhmä 1 9 0 9 Ning
 15. Uraryhmä 2 9 0 9 Optima
 16. Opinnäytetyöryhmä 1 9 1 8 Ning
Lapin yliopisto 17. Uraryhmä  1 11 2 9 -
 18. Opinnäytetyöryhmä  1 6 2 4 -
 19. Opinnäytetyöryhmä  1 11 2 9 Ning
 20. Opinnäytetyöryhmä  1 6 2 4 -
 21. Opinnäytetyöryhmä   2 7 0 7 Wiki
 22. Opinnäytetyöryhmä  1 5 1 4 Wiki
Rovaniemen 23. Opinnäytetyöryhmä  1 8 0 8 LearnLinc
ammatti- 24. Opinnäytetyöryhmä 1 8 0 8 Wiki
korkeakoulu 25. Opinnäytetyöryhmä 1 12 0 12 LearnLinc
 26. Opinnäytetyöryhmä 1 9 0 9 Wiki
 27. Opinnäytetyöryhmä 1 8 0 8 -
 28. Opinnäytetyöryhmä 1 7 2 5 Ning
 29. Opinnäytetyöryhmä 1 8 0 8 Ning
 30. Opinnäytetyöryhmä 1 7 0 7 -
Vaasan 31. Opinnäytetyöryhmä 1 6 1 5 Ning, Wiki, Qaiku
ammatti- 32. Opinnäytetyöryhmä 1 8 3 5 Ning, Wiki, Qaiku
korkeakoulu 33. Opinnäytetyöryhmä 1 7 4 3 -
 34. Opinnäytetyöryhmä 1 7 5 2 -
 35. Opinnäytetyöryhmä 1 3 0 3 -
 36. Opinnäytetyöryhmä 1 3 0 3 -
 37. Opinnäytetyöryhmä 1 7 3 4 Moodle 
Vaasan yliopisto 38. Uraryhmä 1 12 6 6 Facebook
 39. Opinnäytetyöryhmä 1 12 2 10 Ning

Yhteensä    317 73 244 





Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyöprosessin ohjauksen ja 
uraohjauksen tarve on ilmeinen. Näihin tarpeisiin voidaan ryh-
mäohjauksella menestyksekkäästi vastata. Kirjaan on koottu 
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoiden, ohjaajien 
ja opettajien kokemuksia opinnäytetyö- ja uraryhmistä. Kirjassa 
esitellään myös ryhmissä hyviksi havaittuja harjoituksia ja oh-
jauksen etenemistä. Ryhmäohjauksen keskeisenä lähtökohtana 
oli tarjota opiskelijoille tukea opintojen etenemiseen ja opinnäy-
tetyön loppuunsaattamiseen sekä urasuunnitteluun ja joustavaan 
työelämään siirtymiseen. Ohjausta tarjottiin monissa erilaisissa 
ryhmissä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
 
Kirja sisältää ryhmäohjauskokemusten lisäksi ohjaajien ja opet-
tajien ajatuksia ohjauskoulutuksesta, sen järjestämisestä ja an-
nista. Saadut kokemukset osoittavat, että on tärkeää vahvistaa 
korkeakoulujen ohjaajien ja opettajien ohjausosaamista ja jär-
jestää koulutusta säännöllisesti. Ohjauskoulutuksen teemoina 
olivat ryhmäohjaus, opiskelu- ja opinnäytetyöprosessin ohjaus, 
urasuunnittelu ja työelämätaidot. Ohjausosaamista tarvitaan 
juuri näissä teemoissa, sillä opiskelijat tarvitsevat entistä enem-
män ohjausta työelämäorientaation tukemiseksi.
 
Kirjassa esitellyt kokemukset ja käytännön harjoitukset ovat 
hyödynnettävissä niin ryhmäohjauksen kuin ohjauskoulutuk-
sen suunnitteluun ja toteutukseen.
 
Kirja on syntynyt Valmis tutkinto työelämävalttina (Valtti) -pro-
jektin kehittämistyön tuloksena. Projektissa kehitettiin korkea-
kouluohjausta luomalla opinnoissaan viivästyneiden tai opin-
näytetyötä vailla olevien opiskelijoiden tueksi opinnäytetyö-, 
opiskelu- ja uraryhmätoiminnan ohjausmalleja. Toimenpiteillä 
tuettiin opiskelijoiden opintojen edistämistä, urasuunnittelua 
ja työelämään siirtymistä. Projektissa järjestettiin myös ohjaus-
koulutusta korkeakoulujen ohjaus- ja opetushenkilökunnalle oh-
jausasiantuntemuksen vahvistamiseksi. Teemoina olivat erityisesti 
ryhmäohjaus, opiskelu- ja opinnäytetyöprosessin ohjaus 
sekä uraohjaus ja työelämävalmennus.

Valtti oli seitsemän korkeakoulun välinen  
yhteistyöprojekti: Oulun yliopiston, Diako-
nia-ammattikorkeakoulun Oulun yksikön, 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Lapin 
yliopiston, Rovaniemen ammattikorkea- 
koulun, Vaasan ammattikorkeakoulun ja 
Vaasan yliopiston.  Oulun yliopiston Ohjaus-  
ja työelämäpalvelut koordinoi projektia.
 
Projektia rahoitti Euroopan sosiaalirahasto 
ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus vuosina 2008–2011.




