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TAUSTAKSI 
RYHMÄTYÖSKENTELYLLE

• Pauliina Seppä

• Lehtori, opinto-ohjaaja

• KM, Tulkki YAMK, AmO, opinto-ohjaus

• Diakissa vuodesta 2009

• Ohjaustyö keskittyy tulkkiopiskelijoiden 
kanssa työskentelyyn, monikulttuurisuuden 
teemaan sekä opiskelijan ammatillisen ja 
persoonallisen kasvun tukemiseen 

• Monikulttuurinen vs. 
maahanmuuttajataustainen vs. ulkomaalainen 
vs. ulkomaalaistaustainen 



PERUSKÄSITTEITÄ

• Ulkomaalaistaustainen:
• Henkilö, jonka molemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla
• Käsite sisältää sekä Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset ja/tai ulkomailla syntyneet 

Suomeen muuttaneet henkilöt. (Tilastokeskus 2020, OECD 2018.)

• Monikulttuurinen ohjaus
• Eri kieli- ja kulttuuritaustat
• Hyväksyminen, kunnioitus, halu ymmärtää toista
• Asetelman huomioiminen: 

• Ohjaaja valtakulttuurin edustaja, joka voi käyttää omaa äidinkieltään

• Ohjattava usein vähemmistökulttuurin edustaja, joka käyttää itselleen vierasta kieltä

• Ryhmäohjaus
• Ohjaaja(t) ja useampi ohjattava
• Selkeä struktuuri
• Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
• Tasavertaisuus, positiivinen ilmapiiri, kunnioitus, vuorovaikutus
• Ohjaajalla ja ohjattavilla suuri vastuu
• Jakaminen ja vertaistuki



MISTÄ KAIKKI ALKOI? RYHMÄOHJAUSMALLIN TAUSTAA:

• Opon ohjaus

• Lukuvuosivastaavan ohjaus

Ennen vuotta 2015 aloittaneet opiskelijat

• Opiskelijoiden valmistuminen viivästyi

• Harjoittelujen ja opinnäytetyön tekemisessä suuria haasteita

• Ohjausshoppailua

• Kenelläkään ei kunnolla tietoa kokonaisuudesta (opiskelija, lukuvuosivastaava, opo)

• Hajanaisuus, epävarmuus, turhautuneisuus

Ongelmia:

• Kehitetty asioimistulkkauksen koulutuksessa

Jotain pitää tehdä! Malli yhteisen pohdinnan ja suunnittelun tulos



RYHMÄOHJAUSMALLI: 

• Molemmat ovat vastuussa ryhmän ohjauksesta yhdessä (yhteinen työ, yhteistyö)

Lukuvuosivastaavan ja opinto-ohjaajan yhdessä tekemä ohjaus

• Koko opiskelijaryhmälle yhteisesti suunnattu ohjaus, aikataulutetut tunnit lähijaksoilla

• Tiedotus, neuvonta, opintojen etenemisen seuranta, vertaistuki, ”sama tieto kaikille samaan 
aikaan”

Ryhmäohjaustunnit mallin keskiössä: 

• Tunnit etukäteen ja yhdessä suunniteltuja (lvv ja opo), AINA!

Ohjaus säännöllistä, suunniteltua ja systemaattista, pysyvyys tärkeää

Lisäksi yksilöllistä ohjausta ja muita tukimuotoja



RYHMÄOHJAUSMALLI: 

Vaatii ohjaajilta: 

• Tietoa koko koulutuksesta

• Ymmärrystä koulun prosesseista ja reunaehdoista

• Selkeää ilmaisua

• Sitoutuneisuutta, luottamusta, avoimuutta

Vaatii ohjattavalta: 

• Sitoutumista

• Läsnäoloa ja reagointia

• Halua opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen

Oleellista on, että jokainen tekee, mitä lupaa (yhteinen tavoite)



RYHMÄOHJAUSMALLI



RYHMÄOHJAUSMALLIN KÄYTTÖ: TULOKSIA JA HUOMIOITA

Tuloksia

• Tavoiteajassa valmistuminen lisääntyy 
merkittävästi; laadun parantaminen

• Opiskelija ei jää yksin (tukea saatavilla)

• Nopeat vastaukset ongelmiin

• Vertaistuki

• Oikein kohdennetut ja oikea-aikaiset 
interventiot

• Yhteinen linja pitää, ei ”shoppailua” tai 
luukulta luukulle kulkemista

• Osallisuus vahvistuu sekä opintojen 
aikana, että korkeakoulutettuna 
yhteiskunnan jäsenenä

• Työllistyminen

Huomioita

• Opiskelijalle realisoituu koulutuksen 
vaatimukset

• Opiskelijan vastuunotto

• Asiat opiskelijalle selkeämpiä 

• Yhteinen tavoite ja suunnittelu 
äärimmäisen tärkeää

• Yksilöohjauksen tarve vähentynyt 
merkittävästi



Millaisia ajatuksia tai kysymyksiä 
ryhmäohjausmallimme herättää?

Millaisia ohjausmalleja on käytössä? 
Miten ne eroavat esitellystä mallista? 
Mikä toimii ja mikä ei?

Voisitko kokeilla tai soveltaa mallia 
omassa työssäsi? Mitä se vaatisi?
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Diakonia-ammattikorkeakoulu toteuttaa Virtaa ohjaukseen -hanketta 

Uudenmaan alueella ajalla  1.2.2019–30.6.2021. Hanke saa rahoitusta 

Euroopan sosiaalirahastosta. Rahoittava viranomainen on Hämeen ELY-keskus.

https://virtaaohjaukseen.diak.fi/
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