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Alkusanat

Tämän kirjan kirjoittamisen kimmokkeena ovat lukuisat onnistuneet 
ryhmäkohtaamiset ja -valmennukset. Olen päässyt testaamaan erilai-
sia pienryhmäohjauksen menetelmiä niin omaa paikkaansa etsivien 
nuorten kuin aikuisten alanvaihtajien ja työnhakijoidenkin kanssa. 
Yleistyneiden etäpalveluiden, digitalisaatiohurmoksen ja virtuaalito-
dellisuuden keskellä on ollut inspiroivaa todeta, että kun ihmiset ko-
koontuvat kasvotusten keskustelemaan omaa elämää koskettavien tär-
keiden asioiden äärelle, tapahtuu aina jotain sykähdyttävää. Kasvok-
kain kohtaaminen ja dialogi toisten kanssa osaavan ohjaajan opasta-
mana voivat painua käänteentekevinä elämyksinä osallistujien mieliin 
elämän risteyskohdissa, etsikkovaiheissa tai valintojen keskellä, ja näi-
tä pienryhmäkokemuksia tulee mahdollisesti muisteltua monissa myö-
hemmissäkin elämänkaaren vaiheissa.

Aivan itsestäänselvyys tällaisen mieleenpainuvan ja sykähdyttä-
vän ryhmäkohtaamisen syntyminen ei ole. Ryhmän luotsiksi ja sen toi-
minnan kaaren kuljettajaksi tarvitaan ammattitaitoinen ja ryhmätoi-
minnan lainalaisuuksiin perehtynyt ohjaaja, joka kykenee taikomaan 

Mallirunkoja pienryhmäohjaukseen .........................................................125

Minä, lukiolainen ..........................................................................126

Mikä minusta tulee isona? ...........................................................128

Alakohtaiset pienryhmäohjaukset ..............................................130

Varmuutta valintoihin ..................................................................132

Omille siiville ................................................................................134

Unelmaryhmä ...............................................................................137

Motivaatio hukassa ......................................................................139

Työelämä ja työelämätaidot ........................................................141

Minä työnhakijana ........................................................................143

Uutta potkua työnhakuun ............................................................146

Minustako yrittäjä? .......................................................................149

Loppusanat ..................................................................................................151

Lähteet ja lisätietoa ....................................................................................155

Liitteet

LIITE 1: Pienryhmäohjauksen suunnittelulomake ...................................160

LIITE 2: Esitietolomake pienryhmäohjausta varten – opinto-ohjaus .....161

LIITE 3: Esitietolomake pienryhmäohjausta varten –  

työhönvalmennus .......................................................................................162

LIITE 4: Erilaisia vahvuuksia .......................................................................163

LIITE 5: Minun ominaisuuksieni taulukko ................................................164

LIITE 6: Lauseentäydennys..........................................................................165

LIITE 7: Motivaatiomaailmanpyörä. ..........................................................166

LIITE 8: Työnhakutaitojen taulukko ...........................................................168

LIITE 9: Työelämätaitojen taulukko ...........................................................169



9ALKUSANAT

Alkusanat

Tämän kirjan kirjoittamisen kimmokkeena ovat lukuisat onnistuneet 
ryhmäkohtaamiset ja -valmennukset. Olen päässyt testaamaan erilai-
sia pienryhmäohjauksen menetelmiä niin omaa paikkaansa etsivien 
nuorten kuin aikuisten alanvaihtajien ja työnhakijoidenkin kanssa. 
Yleistyneiden etäpalveluiden, digitalisaatiohurmoksen ja virtuaalito-
dellisuuden keskellä on ollut inspiroivaa todeta, että kun ihmiset ko-
koontuvat kasvotusten keskustelemaan omaa elämää koskettavien tär-
keiden asioiden äärelle, tapahtuu aina jotain sykähdyttävää. Kasvok-
kain kohtaaminen ja dialogi toisten kanssa osaavan ohjaajan opasta-
mana voivat painua käänteentekevinä elämyksinä osallistujien mieliin 
elämän risteyskohdissa, etsikkovaiheissa tai valintojen keskellä, ja näi-
tä pienryhmäkokemuksia tulee mahdollisesti muisteltua monissa myö-
hemmissäkin elämänkaaren vaiheissa.

Aivan itsestäänselvyys tällaisen mieleenpainuvan ja sykähdyttä-
vän ryhmäkohtaamisen syntyminen ei ole. Ryhmän luotsiksi ja sen toi-
minnan kaaren kuljettajaksi tarvitaan ammattitaitoinen ja ryhmätoi-
minnan lainalaisuuksiin perehtynyt ohjaaja, joka kykenee taikomaan 
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pienryhmien tapaamisiin luottamusta herättävän ja tavoitteisiin vievän 
tunnelman. Pienryhmän ohjaaminen on poikkeuksetta dynaaminen ja 
haastava, mutta antoisa prosessi myös ohjaajalle. Se on myös taito, jo-
ta ohjaaja voi kehittää jokaista ainutlaatuista ryhmää ohjatessaan ker-
ta kerralta paremmaksi.

Opiskellessani 1990-luvulla ohjauksen koulutuksessa perehdyin 
pienryhmäohjaukseen teoriassa ja pääsin jossain harjoittelussa sitä it-
se kokeilemaankin. Tuolloin en vielä ymmärtänyt pienryhmäohjauk-
sessa tapahtuvia nyansseja enkä luonnollisestikaan kokemuksen puut-
tuessa osannut tarttua ryhmässä tapahtuviin vuorovaikutusilmiöihin.

Sittemmin lukion opinto-ohjaajana testailin joitakin pienryhmäoh-
jausmalleja, mutta testailut kaatuivat aina omaan mahdottomuuteen-
sa: ohjattavien määrä oli yhdelle ohjaajalle aivan liian suuri, jotta kai-
kille olisi pystynyt tarjoamaan prosessimuotoista ja opinto-ohjauksen 
tavoitteet täyttävää pienryhmäohjausta. Aina silloin tällöin minulla 
oli Joensuun ohjauksen koulutuksesta opoharjoittelijoita ohjattavana-
ni. Heidän kanssaan intouduin suunnittelemaan ja testaamaan heille 
harjoitteluun pakollisena kuuluvaa pienryhmäohjausprosessia, mutta 
muuten ajankäyttö ei sallinut pienryhmäohjauksen toteuttamista osa-
na oppilaitoksen ohjaussuunnitelmaa. Minulle kävi niin kuin monil-
le kollegoistani: pienryhmäohjaus jäi sanahelinäksi koulukohtaiseen 
opetussuunnitelmaan ja keskityin työssäni isoilla opiskelijamäärillä 
helpommin toteutettavaan luokkamuotoiseen ohjaukseen sekä henki-
lökohtaiseen ohjaukseen.

Vuosikausia kuitenkin haaveilin siitä, että pääsisin kokeilemaan 
erilaisia mielessäni pyörineitä pienryhmäohjauksen ideoita, koska olin 
vakuuttunut tämän ohjausmuodon toimivuudesta. Syksyllä 2014 pää-
sin näiden ideoiden toteuttamisen pariin toden teolla, kun olin jättä-
nyt virkatyöni ja perustanut oman ohjauspalveluita tarjoavan yritykse-
ni. Pohjois-Savon ely-keskus tilasi minulta pilottikokeiluna TE-toimis-
ton asiakkaille kymmenen ryhmämuotoista uravalmennusrupeamaa, 
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jotka nimesin SUUNTA-intensiiviuravalmennuksiksi. Olin innoissani, 
sillä olin saanut suhteellisen vapaat kädet valita ryhmätoiminnan si-
sällön, kunhan teemana vain olisi uravalmennus.

Tuntui kuin kaikki pienryhmäohjauksen ovet ja ikkunat olisivat mi-
nulle avautuneet. Ryhmä toisensa jälkeen oli onnistunut, intensiivinen 
ja palkitseva niin minulle kuin ryhmiin osallistujillekin, vaikka jotkut 
heistä olivat ensimmäisen tapaamiskerran ensimmäisillä sekunneil-
la ilmoittaneet, että he ovat tulleet paikalle ainoastaan koska ”työkkä-
ristä pakotettiin”. Kuitenkin nämä samat ryhmäläiset odottivat innois-
saan seuraavaa kokoontumiskertaa ja harmittelivat ääneen ryhmätoi-
minnan loppumista viimeisellä tapaamisellamme. Kaikista näistä ryh-
mistä saadut palautteet olivat erinomaisia – niin erinomaisia, että eräs 
työvoimahallinnon asiantuntija kehotti minua kirjoittamaan muistiin, 
mitä ryhmissä oikein tapahtui. Mikä oli niiden taika?

Ymmärsin aika pian, että sellainen kohtaamisen tapa, jota me oh-
jausalan ammattilaiset pidämme itsestäänselvyytenä ja pienryhmässä-
kin tavoiteltavana, ei välttämättä olekaan kaikkialla ja kaikenlaisten ura-
valmennusta toteuttavien tahojen tapa. Siksi ohjausalalta on paljon am-
mennettavaa nimenomaan pienryhmäohjausmuotoisiin valmennuksiin.

Sittemmin olen päässyt pitämään kymmeniä ryhmämuotoisia oh-
jausprosesseja, joissa kaikissa on toistunut sama pienryhmäohjauksen 
taika: ryhmät ovat olleet toimivia, intensiivisiä ja palkitsevia riippu-
matta siitä, mikä on ollut ryhmäläisten tausta tai tulokulma ryhmään 
osallistuessaan.

Niinpä ryhdyin jossain vaiheessa ihan toden teolla miettimään, mi-
kä tekee pienryhmän toiminnasta onnistuneen. Mitä pienryhmän oh-
jaaja pystyy tarkalleen ottaen tekemään ryhmän toiminnan onnistumi-
seksi? Mitä ovat ne pienet jutut, joihin huomionsa kiinnittämällä saa 
muutettua vaikkapa koko huonosti alkaneen ryhmätoiminnan suun-
taa? Mikä ohjaajan persoonassa tukee pienryhmän toimintaa? Mitä 
ovat ne taidot, joita pienryhmäohjaaja voi etukäteen harjoitella? Ja mit-
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kä taidot ylipäänsä ovat harjoiteltavissa? Entä miten tulee valmistau-
tua – vai tuleeko?

Näitä kysymyksiä purkaessani syntyi tämä kirja. Kirja toimii apuna kai-
kille niille ohjauksen ja valmennuksen ammattilaisille, opinto-ohjaajille 
ja ryhmän vetäjille, jotka kaipaavat konkreettista tietoa onnistuneen pien-
ryhmäohjauksen tueksi. Teoksesta hyötyvät opinto-ohjaajien ja uraval-
mentajien lisäksi kaikki opetus- ja ohjaustyötä tekevät: opettajat, koulutta-
jat, työnohjaajat, nuorisotyöntekijät, hanketyöntekijät, tutorit, mentorit ja 
työhönvalmentajat, mikseivät myös yritysmaailmassa erilaisten tiimien ja 
kokoustenkin vetäjät. Pienryhmäohjaus on mainio ohjauksen muoto, kun 
kerätään saman aiheen äärelle ihmisiä, olipa kyse yläkoulu- tai lukioikäi-
sistä nuorista tai vaikkapa jo varttuneista alanvaihtajista ja oman paikan 
etsiskelijöistä. Hyvin toimivassa ja vedetyssä ryhmässä on antoisaa jakaa 
omia ajatuksia melkeinpä aiheesta kuin aiheesta.

Pelkkä ryhmän muodostaminen ja kokoontuminen ei kuitenkaan 
välttämättä synnytä itsessään keskustelua, kokemusten jakamista tai 
oivalluksia. Onnistuneen pienryhmäohjausprosessin takana on aina 
ryhmän ohjaaja, joka tietää, mitä tekee ja mihin suuntaan lähtee ryh-
mää missäkin tilanteessa luotsaamaan. Tullakseen tietoiseksi erilaisis-
ta pienryhmäohjauksen elementeistä ohjaajan on toisaalta pysähdyt-
tävä pohtimaan omaa ohjaajuuttaan, toisaalta perehdyttävä erilaisiin 
pienryhmien lainalaisuuksiin ja testattava molempia käytännössä.

Tässä oppaassa keskitytään pienryhmän toimintaan nimenomaan 
ohjaajan näkökulmasta tarkasteltuna. Tämän vuoksi on pureuduttava 
ohjaajan toiminnan pienimpiinkin yksityiskohtiin ja pohdittava niiden 
merkitystä. Kirja sisältää myös monenlaisia toiminnallisia pienryhmä-
ohjausmalleja ja harjoitteita pienryhmäohjauksessa hyödynnettäviksi. 
Niitä saavat mahdollisesti tämän kirjan äärellä pienryhmäohjausmuo-
dosta innostuneet vapaasti käyttää ja soveltaa omassa työssään.

Toivon, että tätä käsikirjaa hyödyntävät voivat suunnitelmallises-
ti edetä kirjan avulla omissa pienrymäohjausprosesseissaan ja intou-
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tua myös kehittelemään omia sapluunoitaan eri kohderyhmille ja eri ti-
lanteisiin. Ennen kaikkea toivon, että kirjasta on apua niille, jotka ha-
luavat löytää itsestään uusia puolia pienryhmäohjaajana toimiessaan 
ja kokea upeita hetkiä luotsaamiensa pienryhmien kipparina. Pienryh-
mäohjaus voi nimittäin parhaimmillaan toimia voimaannuttavana ele-
menttinä myös ohjaajalle itselleen.

Olisin otettu, jos kirjani löytäisivät ja lukisivat myös oppilaitosten 
rehtorit, joille tämä opas saattaisi avata kokonaan uudenlaisia ajatuk-
sia siitä, miten ohjausta voidaan omassa koulussa toteuttaa. Jokainen 
oppilaitos ja siellä jokainen ohjaussysteemi on erilainen, mutta tietoi-
suus toimivista pienryhmäohjauskäytänteistä saattaisi kannustaa op-
pilaitoksissa ja miksei työyhteisöissäkin uudenlaisten tapojen omaksu-
miseen ja pienryhmäohjauksen ideointiin. Tiedän paljon oppilaitosten 
opinto-ohjaajia, jotka mielellään toteuttaisivat osan ohjauksesta pien-
ryhmämuotoisena mutta jotka kaipaisivat apua tämän ohjausmuodon 
toteuttamiseen omassa koulussaan. Ymmärtävä esimies voi aiheeseen 
paneutumalla antaa tukensa pienryhmämuotoisen ohjauksen suun-
nitteluun ja kehittelyyn. Muutenkin toivon, että tämä kirja voisi toimia 
lähtölaukaisijana ja inspiroijana tällaiselle ideoinnille: Missä ja miten 
voisimme toteuttaa pienryhmäohjausta? Millainen olisi oman koulum-
me pienryhmäohjausmalli ja -tarjonta?

Suomen Tietokirjailijat ry on tukenut tämän kirjan syntymistä apu-
rahalla. Suuret kiitokset! Kiitos myös kaikille niille tahoille, joiden 
kautta olen päässyt pitämään ja kehittelemään pienryhmäohjauksia 
sekä kehittymään itse pienryhmäohjaajana. Ennen kaikkea kiitos kai-
kille kohtaamilleni pienryhmäohjauksiin osallistujille sekä ohjattaville 
ja valmennettaville. Teette työstäni jatkuvasti inspiroivaa ja antoisaa!

25.11.2018 Kuopiossa
Leena Ståhlberg
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