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Innostu pienryhmäohjauksesta!

Tässä koulutuspäivässä perehdyt pienryhmäohjaukseen ohjauksen muotona sekä saat 
valmiuksia vertaisuutta hyödyntävän pienryhmäohjauksen suunnitteluun. Pienryhmäohjaus 
on ohjaajalle tärkeä voimavara ja mahdollisuus, jota voit hyödyntää monipuolisesti omassa 
ohjaustyössäsi. Tervetuloa pohtimaan, ideoimaan ja kehittämään pienryhmäohjausta oman 
ohjaustyösi näkökulmasta. Innostutaan yhdessä!



Päivän ohjelma
9-11.30 Muutama sananen pienryhmäohjauksesta

11.30-12.30 Lounas

12.30-14.20 Työpajatyöskentelyä
– Miksi käyttäisin? Mihin käyttäisin? Miten käyttäisin? 

14.20-15.00 Päivän koonti



KUVA: ANTTI HÄMÄLÄINEN / IS



Kurkistus teemasta herääviin 
ajatuksiin ja kysymyksiin

Mikä asia sinua mietityttää 
pienryhmäohjauksen toteuttamisessa?



Pienryhmäohjaus
• Ohjauksellista toimintaa, jossa yhteinen toiminta rakentuu muun muassa 

vertaisuuden, kokemuksellisuuden, dialogisuuden ja uutta luovan 
oppimiskumppanuuden periaatteille. (Borgen ym. 1989)

• Keskeistä ryhmäläisten omien ajatusten esille tuominen, kokemusten 
jakaminen ja vertaistuki.

• Vertaisryhmän jäsenet kokevat toisensa yhdenvertaisiksi jonkin tekijän 
suhteen, esimerkiksi kykyjen, taustan, iän, velvollisuuksien, käsitysten, 
sosiaalisen tai oikeudellisen aseman tai oikeuksien suhteen – näkemystä ei 
tosin tarvitse jakaa kaikkien jäsenten suhteen koko ajan, mutta 
vertaisuudesta on olemassa pääasiassa jaettu yksimielisyys. (Wolf 2008)

• Koolla ihmisjoukko, jolla samantyylisiä ohjauksellisia tarpeita.
• Tavoitteellinen ohjausprosessi, ei kertaluontoinen vrt. henkilökohtainen 

ohjaus.



Vertaisuus ei synny itsestään
Pienryhmäohjauksen pedagogiset avaintoiminnot

o Kokemusten jakaminen (taito, jota tulee opetella)
Tiedon, osaamisen, ajatusten, tunteiden, asenteiden jakaminen

o Kuunteleminen
Useimmat eivät kuuntele ymmärtääkseen, vaan he kuuntelevat vastatakseen

• Palautteen antaminen (taito, jota tulee harjoitella)
Kannustaminen, tukeminen, kommentointi, kysyminen: rakentava palaute (ei ”korjaava palaute”)

• Palautteen vastaanottaminen
Osaan, olen hyvä, minulla on vahvuuksia: palautteen sisäistäminen ja hyödyntäminen



Dialogi
Dialogi tarkoittaa tasavertaiseen osallistumiseen perustuvaa yhdessä ajattelemista ja 
perehtymistä johonkin asiaan tai toimintaan.

Dialogi eroaa ratkaisevasti tavallisesta puheesta ja muista keskustelumuodoista, kuten 
esimerkiksi rupattelusta, neuvottelusta tai väittelystä.

Dialogissa ollaan 
• hyvin läsnä hetkessä, 
• vertaisina, 
• erilaiselle ajattelulle avoimina, 
• kuuntelevana, 
• valppaana muuttamaan omaa ajattelua ja 
• keskustelussa on paljon kysymyksiä.

Dialogisesti ohjatessaan ohjaaja luo ohjattavien kanssa, tietyn toiminnan ja 
toimintatapojen avulla, yhteistä ymmärrystä ratkaisua vaativista asioista. 
Ohjaaja auttaa ohjattavia löytämään itse vastauksia ja ratkaisuja.

Lähde: Helena Aarnio https://www.youtube.com/watch?v=e5YO1UO7Hf4

https://www.youtube.com/watch?v=e5YO1UO7Hf4


Pienryhmä ja metakognitiot
Oheisbonuksena: opiskelutaidot, työelämätaidot, urasuunnittelutaidot, 
tulevaisuustaidot, elämänhallinta/hyvän elämän taidot...

• Itsetuntemus, minäkuva (mm. Joharin ikkuna ja vuorovaikutusosaaminen, 
osaaminen, vahvuudet ja kyvykkyydet, opiskelu-ja urasuunnittelutaidot, reflektointi ja 
itsearviointitaidot)

• Minäpystyvyys, resilienssi
• Itsesäätelytaidot
• Tunnetaidot, empatia, myötätunto
• Yhteistyötaidot, sosiaalinen verkosto/taidot, sosiaaliset suhteet



Psykologinen turvallisuus

(mm. Edmondson1999, Manka 2007, Purokuru 2018)

Psykologinen turvallisuus rakentuu:

• luottamus ja arvostus; ilmapiiri on turvallinen, tulen hyväksytyksi omana itsenäni ja 
minulta otetaan vastaan asioita

• virheet ja epäonnistumiset hyväksytään - ne nähdään oppimiskokemuksina ja mahdollisuuksina

• kokemuksia jaetaan

• tilaa annetaan ja otetaan haltuun (vrt.dialogisuus)

• palautetta annetaan ja otetaan vastaan

Luottamus syntyy:

• käyttäytymisen ennustettavuus

• osapuolilla halua kuunnella ja kohdata

• päätöksentekoon osallistumisen mahdollisuudet (osallisuuden kokemus)



Työkaluja psykologisen turvallisuuden vahvistamiseen

(mm. Edmondson1999, Manka 2007, Purokuru 2018)

• Merkityksen vahvistaminen – miksi mukana olo, tässä ryhmässä/tässä teemassa, on 
merkityksellistä minulle?

• Yksilöllisten/yhteisten tavoitteiden kirkastaminen
• Pelisäännöt (toimintatapoihin ja luottamukseen liittyvät)
• Tutustuminen toisiin; tunteminen ja näkeminen toinen kokonaisena ihmisenä
• Dialogisuus (läsnäolo, myönteinen uteliaisuus, kuunteleminen, pyrkimys ymmärtää)
• Erilaisuuden hyödyntäminen/arvostaminen
• Palaute ja kannustus
• Suhteiden johtaminen (ohjaaja)



Ohjaajan rooli pienryhmäohjauksessa
• Pienryhmäohjausprosessin eteenpäin kuljettaja, motivoija, 

rakenteen suunnittelija, puitteiden luoja – ryhmä ei toimi itsestään.
• Ohjauksellisen vuorovaikutuksen luoja - tärkeää avoimuuden, 

luottamuksellisen ilmapiirin opettaminen, ylläpitäminen, vastuu 
puuttua.

• Ryhmässä tapahtuvien asioiden ja teemojen vastaanottaminen, 
käsittely ja peilaaminen: reagointi esille nouseviin asioihin.  
Ryhmätoimintaan liittyvien lainalaisuuksien tunnistaminen.

• Asiantuntijarooli: tiedollisen asiantuntijuuden hyödyntäminen ja 
esille tuominen. Omien ryhmänohjaustaitojen ja vahvuuksien 
tunnistaminen.

• Ohjaanko pienryhmää yksin vai parin kanssa?

Lähde: Vehviläinen, S. 2014.  & Ståhlberg, L. 2020.



Ohjaajajohtoinen vai opiskelijakeskeinen pienryhmäohjaus?

Ohjaaja

opiskelija

opiskelija

opiskelija

opiskelija

opiskelija

opiskelija

Ohjaaja



Miten muodostan toimivan pienryhmän? 

• Määrätty vs. vapaaehtoinen pienryhmä
• Mahdollisimman homogeeninen vs. heterogeeninen pienryhmä
• Tutut ryhmäläiset vs. toisilleen vieraat ryhmäläiset
• Tavoite / teema määrittää  myös pienryhmän muodostamista



Pienryhmän koko
• Optimaalinen ryhmäkoko riippuu ryhmän tavoitteesta, vuorovaikutuksen määrästä, 

ohjaajien määrästä ja työtavoista.
• Sopiva pienryhmäkoko on yleensä 4-10 osallistujaa.
• Tärkeää, että kaikki pääsevät aktiivisesti osallistumaan sekä katsekontaktiin toistensa 

kanssa.
• Ohjaajan pystyttävä huomioimaan jokainen ryhmäläinen.
• Ryhmäkoolla suora vaikutus yhteishengen syntymiseen, ryhmäkoheesioon.
• Ryhmään ei olisi hyvä ottaa uusia jäseniä aloituksen jälkeen.



Vertaisena -harjoitus

http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/method_b2.htm

http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/method_b2.htm


Aloitetaan yksilö/kirjoitustehtävällä

• tutkaile toimintaasi ja arvioi, miten siitä voi nähdä että asetat itsesi ikään kuin automaattisesti 
joissain tilanteissa toisen yläpuolelle (olet parempi, osaavampi, oikeassa) keskustelussa ja 
tiedonluomisessa

• kirjoita havaintosi itsellesi näkyviin.

• tutkaile toimintaasi ja arvioi, miten siitä voi nähdä että asetut ikään kuin automaattisesti joissain 
tilanteissa toisen ihmisen alapuolelle (olet huonompi, heikompi, osaamattomampi) 
keskustelussa ja tiedonluomisessa. 

• kirjoita havaintosi itsellesi näkyviin.

• tutkaile toimintaasi ja arvioi, miten siitä voi nähdä että asetut joissain tilanteissa toisen kanssa 
vertaisena (olette yhtä arvokkaita ihmisinä) keskustelemaan ja luomaan tietoa

• kirjoita havaintosi itsellesi näkyviin. 



Mitä oivalsit tästä tehtävästä? 

Keskustele vierustovereiden kanssa yläpuolelle asettumista, 
alapuolelle asettumista ja vertaisuutta osoittavan toiminnan 
tunnusmerkeistä. 



Pienryhmäohjauksen 
suunnittelu



Mitä pitää ottaa huomioon 
pienryhmäohjauksen 
suunnittelussa?



Pienryhmäohjauksen ennakkosuunnittelu
• Suunnittele ohjausprosessin kokonaisrakenne ja yksittäisten tapaamiskertojen vaiheet 
• Suunnittelun lähtökohtana a) kenelle ryhmä on tarkoitettu b) mitkä ovat ryhmän 

tavoitteet ja tavoitellut tulokset
• Hyvin suunniteltu näkyy prosessissa ohjaajan varmuutena ja selkeytenä
• Dynaamisuuden huomiointi >> joustavuus

aloitus lopetus

Kulloisenkin ryhmätapaamisen tavoite ja keskeiset aiheet, 
käytettävät menetelmät ja harjoitteet, ajankäyttö.

Kokonaistavoite Reflektointi



Pienryhmäohjausprosessin ennakkosuunnittelu
• Kenelle pienryhmäohjaus on suunnattu ja miksi? Mikä on prosessin tavoite?
• Ryhmän koko (huomioi vertaisuuden, dialogin mahdollistaminen, tavoite)
• Ohjaajien määrä ja roolit, resurssointi
• Aikataulu 
• Paikka
• Ohjausprosessin rakenne ja teemat
• Käytännöt (esim. markkinointi, viestintä)
• Prosessin arviointi 



Pienryhmätapaamisten suunnittelu
• Tapaamisten tavoite ja keskeiset teemat
• Tapaamisten rakenne, kesto
• Ryhmän pelisäännöt ja toimintatavat

• HUOM! Ainakin luottamuksellisuus ja keskustelun eettisyys.

• Vertaisuuden ja dialogin mahdollistaminen
• Ennakkotehtävät, menetelmät ja harjoitteet

• Arviointi ja palaute



Mihin kannattaa 
kiinnittää erityistä 

huomiota? 



! Pienryhmän aloitus luo pohjan tulevalle toiminnalle 
• Tutustuminen, positiivisen tunnelman luominen, tasavertainen huomiointi

 ”Kuka minä olen tässä ryhmässä?”
 ”Kuka tätä ryhmää vetää?”
 Älä päästä ennalta tuttuja hallitsemaan keskustelua!

• Odotukset, ennakkokäsitykset, vertaistuki

• Tavoitteiden tarkennus, kirkastaminen, hyöty 
 ”Mitä täällä tehdään?”
 ”Miksi minun kannattaa olla täällä?”
 ”Mitä pienryhmäohjaus on?”

• Sitoutuminen ja pelisäännöt, turvallisuuden tunteen luominen 
 ”Onko minun turvallista olla täällä ja jakaa ajatuksiani tässä ryhmässä?”
 Aikatauluasiat, luottamuksellisuus, toimintatavat, vuorovaikutus



! Tapaamiskertojen samanlainen rakenne luo turvallisuutta
Esimerkiksi näin: 

• Aloitus, kohtaaminen, kuulumiset, viime kerran herättämät ajatukset / palaute
• Aikataulu, päivän teema ja eteneminen
• Teema/case, keskustelu, harjoitteet
• Kertaaminen, ajatusten ja tunnelmien jakaminen – oivalletun näkyväksi tekeminen
• Seuraavasta tapaamisesta, toiveista ja mahdollisista välitehtävistä sopiminen
• Palaute: toin tullessani – vien mennessäni? 
• Selkeä lopetus! 

Tärkeää! 

• Pienryhmän ohjaajan antama tunnustus on välttämätöntä ryhmän rakentumiselle – kunnioituksen ja arvostuksen luomista!
• Sopivasti keskustelua ja toiminnallista työskentelyä
• Tehtäville ja niiden käsittelylle varattava riittävästi aikaa (laadi aikataulu ennalta, mutta jousta!)



! Pienryhmäohjausprosessin lopetus 

• Prosessin läpikäynti ja koonti yhdessä osallistujien kanssa
• Arviointi ja oivalletun näkyväksi tekeminen
• Palaute eli kiitos
• Selkeä päätös ja jatko-ohjauksesta sopiminen



Ryhmäilmiöt ja haasteet – miten toimin? 

• Hiljainen pienryhmä – kertoo ehkä ennakko-oletuksista tai epäilystä / pelosta. Aloita 
tapaamiset helpoilla aiheilla, kysy, käytä pariporinoita.

• Hallitsematon pienryhmä – kertoo epävarmuudesta ja turvattomuudesta. Ole napakka, 
käytä selkeitä ohjeita, huumoria, puheenvuoromenetelmiä.

• Jakaantunut / epätasapainoinen ryhmä – kertoo valtataistelusta. Sekoita ryhmäläisiä 
työskentelemään / istumaan eri kokoonpanoissa, laatikaa ryhmän yhteiset säännöt, 
muodosta parit työskentelyissä harkiten, kehu koko ryhmää – se toimii itseään 
toteuttavana ennusteena.



TYÖPAJATYÖSKENTELY 
Miksi käyttäisin?
Mihin käyttäisin?
Miten käyttäisin? 



1. Mihin teemoihin ja keskeisiin
sisältöihin pienryhmäohjaus soveltuisi?

Jamboard: urly.fi/2yfr

Pohtikaa erilaisia teemoja ja sisältöjä, joihin 
pienryhmäohjaus soveltuisi eri luokka-asteilla? 

https://urly.fi/2yfr


2. Psykologisen turvallisuuden luominen

• Mitä psykologisen turvallisuuden luominen edellyttää ohjaajalta?
• Mitä se tarkoittaa käytännön tekoina pienryhmäohjauksessa? 

Käykää kierros keskustelua keskustelulipuke –menetelmällä. 
Tämän jälkeen voitte jatkaa keskustelua vapaasti. 

Kirjatkaa lopuksi käytännön teot Jamboardiin: https://urly.fi/2yfy

https://urly.fi/2yfy


Keskustelulipuke -harjoitus
1. Jokaisella on viisi ”pääsylippua” keskusteluun. Pääsylippuina toimivat omat sormet, lipukkeet 

tms. 
2. Jokainen puheenvuoro kuluttaa yhden ”pääsylipun”. 
3. Jokainen tuo yhteiseen keskusteluun omaa ymmärrystään aiheesta, jota tässä yhdessä 

tutkitaan (pienryhmäohjauksen teemat).
4. Puheenvuoroja käytetään tasaisesti, ei siis mennä missään puheenvuorojärjestyksessä. 
5. Asioista puhutaan keskittyneesti ja pysähtyen, muutama lause kerrallaan. Vältä siis pitkiä 

monologeja ;-)
6. Harjoituksen vuoksi: jos sinulle jää ikään kuin käteen useampia pääsylippuja, kun muut ovat ne 

käyttäneet niin kylmän rauhallisesti käytät ne joka tapauksessa. Harjoitusta ei siis keskeytetä!
7. Harjoituksen aikana ei tarvitse tehdä muistiinpanoja, tärkeintä on harjoitella menetelmää.
8. Kun kaikki ovat käyttäneet kaikki puheenvuoronsa eli ”pääsylippunsa”, jatkakaa vapaasti 

keskustellen. 



3. Vahvuuteni pienryhmäohjaajana
Valitse oheisesta vahvuus –listasta 5 vahvuuttasi pienryhmäohjaajana. 

• Keskustelkaa ryhmässä valitsemistanne vahvuuksista, miksi valitsit ne? 
• Mikäli olette ennestään tuttuja, löydättekö uusia vahvuuksia toisistanne

pienryhmäohjauksen näkökulmasta? 



145 VAHVUUTTA 
Vahvuuteni pienryhmäohjaajana. Valitse 5.

Ståhlberg  (2020) Pienryhmäohjaajan opas



Työpajatyöskentelyn 
koonti



Pienryhmäohjauksen esimerkkiteemoja

• Opiskelutaitojen / opiskelutekniikoiden kehittäminen 
• Mitä peruskoulun jälkeen? – pienryhmä (jatko-opintojen pohdinta)
• Yhteishakupienryhmä
• Pääsykokeisiin valmistautuminen
• Tehostetun ohjauksen pienryhmä (jatko-opintosuunnitelman pohdinta)
• Valitaan valinnaiset –pienryhmä
• VALMA/TUVA –opinnoista kiinnostuneiden pienryhmä

• Tehokuutta työnhakuun – pienryhmä
• CV – paja
• Työpaikkojen saalistus –pienryhmä
• KV- vaihtoon lähtevien pienryhmä



Summa summarum

Mitä vien tästä päivästä mukanani? 



Lähteitä ja lisämateriaalia pienryhmäohjauksesta
Pienryhmäohjaus ohjauksen työmuotona, Päivi Pukkila: https://youtu.be/NfHCjopoL_I

Pienryhmäohjaus verkossa, Pirjo Hänninen ja Seija Mäkinen:  https://www.youtube.com/watch?v=BVNcr-7GowY

Ryhmäilmiöistä, Eemeli Hakoköngäs: Ryhmäilmiöiden nykyhetki ja tulevaisuus // Eemeli Hakoköngäs - YouTube

Ryhmäilmiö, ryhmän ohjaajan käsikirja: https://ehyt.fi/wp-content/uploads/2020/06/Ryhmailmio_opas_verkko.pdf

Ryhmä ohjauksessa, Sanna Vehviläinen: https://youtu.be/CPKwm9TaMrc

Penttinen, L., Plihtari, E., Skaniakos, T.  & Valkonen, L. (toim.) Vertaisuus voimavarana ohjauksessa. 
Ståhlberg, L. Pienryhmäohjaajan opas. PS-Kustannus, Jyväskylä. 
Vehviläinen, S. Ohjaustyön opas.

https://youtu.be/NfHCjopoL_I
https://www.youtube.com/watch?v=BVNcr-7GowY
https://www.youtube.com/watch?v=U7gutk_PDso
https://youtu.be/CPKwm9TaMrc


KIITOS!
Kysy lisää:
Mervi Pasanen, Lehtori
mervi.pasanen@jamk.fi

mailto:mervi.pasanen@jamk.fi
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