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Käsikirja on suunniteltu ja toteutettu Virta II -hankkeen ja 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ai-
kuissosiaalityön yhteistyönä tukemaan sosiaalisen kuntou-
tuksen ryhmätoimintaa. Virta II –hanke ja aikuissosiaalityö 
järjestivät nuorille aikuisille kaksi sosiaalisen kuntoutuksen 
pilottiryhmää Kajaanissa syksyllä 2014 ja keväällä 2015. 
Aikuissosiaalityö sekä kuntouttava työtoiminta järjestivät 
ryhmätoimintaa myös muualla Kainuussa. Näissä ryhmissä 
Virta II-hanke järjesti ryhmien ohjaajille suunnittelu- ja 
arviointipalavereita, joissa ohjaajat pohtivat ja arvioivat 
ryhmätoiminnan merkitystä sosiaalisen kuntoutuksen 
näkökulmista.  Ryhmiin osallistuneita nuoria myös haas-
tateltiin heidän kokemuksistaan ryhmätoiminnasta ja sen 
vaikutuksista.

Moniammatillista yhteistyötä tehtiin ryhmien ohjauksessa 
muun muassa aikuissosiaalityön, kuntouttavan työtoimin-
nan, etsivän nuorisotyön ja mielenterveyspalvelujen kesken. 
Monilla sosiaalisen kuntoutuksen asiakkailla onkin monia-
laista palvelun tarvetta. Tässä käsikirjassa esitetyt vinkit, 
hyväksi havaitut käytännöt ja ryhmätoiminnan näkökulmat 
pohjautuvatkin näistä toteutetuista ryhmistä saatuihin 
kokemuksiin ja niiden ympärillä tehtyyn yhteistyöhön.

Lisäksi Virta II-hanke järjesti yhdessä aikuissosiaalityön 
kanssa keväällä ja syksyllä 2015 prosessimaisen ryh-
mänohjausvalmiuksien koulutuksen ja sen jatkoksi vielä 
sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan kehittämistyö-
pajat keväällä 2016. Kouluttajana näissä prosesseissa toimi 
lehtori Tuomo Lyhty Diakonia-ammattikorkeakoulusta. 
Näissä koulutuksissa ja työpajoissa työstettiin myös yhteistä 
näkemystä ryhmämuotoisesta sosiaalisesta kuntoutuksesta 
Kainuussa. Tätäkin työskentelyä ja näkemystä on hyödyn-
netty tämän käsikirjan toteutuksessa.

Sosiaalinen kuntoutus on tullut osaksi sosiaalityön työme-
netelmiä sosiaalihuoltolain kautta (1301/2014). Sen 17§ 
kuuluu seuraavasti:

SOSIAALINEN KUNTOUTUS
Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja 
sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea 
sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen 
torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen 
kuntoutukseen kuuluu:

Sosiaaliseen  
kuntoutukseen kuuluu
1. sosiaalisen toimintakyvyn ja 

kuntoutustarpeen selvittäminen

2. kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä 
tarvittaessa kuntoutuspalvelujen 
yhteensovittaminen

3. valmennus arkipäivän toiminnoista 
suoriutumiseen ja elämänhallintaan

4. ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin 
vuorovaikutussuhteisiin

5. muut tarvittavat sosiaalista 
kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoit-
tumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutus-
paikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.

Tässä käsikirjassa keskitytään sosiaalisen kuntoutuksen 
ryhmätoimintaan ja sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden 
tukemiseen. Pohditaan ryhmätoiminnan mahdollisuuksia, 
keskeisiä piirteitä sekä käytännön esimerkkejä, mutta myös 
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pilotoinnin kautta nousseita haasteita. Käsikirjassa on myös 
ryhmätoimintaa suunnitteleville apukysymyksiä, joihin 
vastaamalla käytännön ryhmätoiminta alkaa muotoutua.

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN 
TAVOITTEET
Kuntoutus on aina tavoitteellista toimintaa, jossa pyritään 
muuttamaan tilannetta nykyistä paremmaksi. Sosiaalisessa 
kuntoutuksessa asiakkaiden sosiaalinen toimintakyky voi 
olla hyvinkin heikko ja erilaisten kuntoutuspalveluiden tar-
ve suuri. Näin ollen tavoitteiden täytyy olla pieniä, arkisia 
ja mahdollisia saavuttaa. Ylevät tavoitteet esimerkiksi so-
siaalisesta vahvistumisesta, arjenhallinnasta tai itsetunnon 
vahvistamisesta on purettava käytännönläheisiksi.

Tavoitteiden on lisäksi oltava asiakkaiden itsensä määrit-
tämiä. Muutoin motivaatiota muutoksen aikaansaamiseksi 
ei ole. Työntekijä toimii asiakkaan apuna tavoitteiden 
asettamisessa ja poistaen esteitä tavoitteiden toteutumiselle. 
Tämä vaatii luottamuksellista suhdetta omatyöntekijään 
sekä usein yhteistyötä myös muiden kuntoutuspalveluiden 
kanssa, kuten mielenterveyspalveluiden tai päihdepalvelui-
den kanssa (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2015, 33).

Asiakkaiden henkilökohtaiset sosiaalisen kuntoutuksen ta-
voitteet on hyvä kirjata heidän asiakassuunnitelmaansa so-
siaalityössä ja ryhmätoimintaa varten heille voidaan tehdä 
myös sosiaalisen kuntoutuksen sopimus ryhmätoimintaan 
osallistumisesta. Sopimukseen kirjataan myös ryhmätoi-
minnan tavoitteet ja mahdollisesti myös se, miten se sopii 
yhteen asiakkaan henkilökohtaisten tavoitteiden kanssa. 
Piloteissa sopimusmuotona oli sosiaalihuoltolain mukai-
nen työllistämistä tukeva toiminta, jossa ryhmätoimintaan 
osallistumisesta maksettiin ryhmäläisille myös 9e/toiminta-
rahaa niiltä ryhmäkerroilta, joilla asiakas oli mukana. 

OMATYÖNTEKIJÄN TUKI 
RYHMÄTOIMINTAAN
Koska sosiaalinen kuntoutus perustuu tavoitteisiin, on kes-
keistä, että omatyöntekijä tukee asiakasta muodostamaan 
henkilökohtaiset tavoitteet. Tätä edeltää palvelutarpeen 
selvittäminen ja asiakkaan tilanteeseen perusteellisesti 
tutustuminen. Tässä apuna voi olla esimerkiksi Virta II 
-hankkeen kehittämä elämäntilanteen selvittämisen mene-
telmä (ESY-menetelmä). Tavoitteiden asettaminen voi olla 
monessa tapauksessa hyvin pitkä ja aikaa vievä prosessi, sil-
lä tulevaisuuden suunnittelu voi näyttäytyä monelle aluksi 

tavoitteiden 
täytyy olla 
pieniä, arkisia 
ja mahdollisia 
saavuttaa
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Omatyöntekijän 
tuki asiakkaalle 
ei lopu ryhmään 
ohjaamisen 
myötä

ahdistavana ja muutos parempaan tuntua mahdottomalta. 

Omatyöntekijän voi olla vaikeaa kannustaa ryhmätoimin-
taan, vaikka näkisikin, että ryhmätoimintaan osallistumi-
nen olisi asiakkaalle hyväksi ja veisi häntä kohti tavoittei-
taan. Näin erityisesti sellaisten asiakkaiden kohdalla, joilla 
on huonoja kokemuksia aiemmista ryhmistä, esimerkiksi 
koulukisaamiskokemusten takia. Luottamuksen rakentami-
nen asiakkaaseen on tällöin keskeistä. 

Luottamuksen neljä keskeistä  
kulmakiveä ovat 
(Tuomo Lyhty 2016, Pirjo Vaittista 2011 mukaillen)

1. Asiakkaan arvostus

2. Inhimillinen välittäminen

3. Suhteen ilmapiiri ja vuorovaikutus

4. Toiminnan ja tiedon uskottavuus

Jos omatyöntekijä ei ole itse ohjaamassa ryhmää, voisi hän 
kutsua ryhmänohjaajan yhteiseen verkostotapaamiseen 
tulevan ryhmäläisen kanssa, jotta kynnys osallistua ryhmä-
toimintaan madaltuisi. Toinen hyvä malli voisi olla se, että 
ensimmäiselle ryhmäkerralle tulevat kaikkien ryhmäläisten 
omatyöntekijät mukaan. Näin mahdollistetaan ryhmään 
osallistuminen myös sellaisten asiakkaiden kohdalla, joille 
ryhmään meneminen tuottaa vaikeuksia. Omatyöntekijät 
voisivat mahdollisesti myös joku kerta ohjata ryhmää. Näin 
ryhmänohjausvastuuta saataisiin jaettua useammalle. Tämä 
kuitenkin vaatii yhteistä suunnitteluaikaa, jotta kaikki oh-
jaajat vievät ryhmän prosessia samaan suuntaan.

Omatyöntekijän tuki ei lopu ryhmään ohjaamisen myötä, 
vaan sen on hyvä olla tukena koko prosessin ajan seuraten 
asiakkaan tilanteen kehittymistä ja arvioiden tarvittavia 
tukitoimia ja niiden toimivuutta. Auttaako ryhmätoiminta 
asiakasta saavuttamaan tavoitteitaan? Tarvitaanko ryh-
mätoiminnan lisäksi jotain muuta tukea? Entä ryhmän 
päättyessä – millaista asiakkaan arki on ryhmän jälkeen? 
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KOHTAAMINEN
Kohtaaminen on sitä, että tulee kuulluksi, nähdyksi ja 
hyväksytyksi omana itsenään. Tämä vaatii siis eräänlaista 
”ammatillista epäammattimaisuutta”, eli viranomaisroolin 
heittämistä sivuun ja asettumalla ohjaajan roolissa samalle 
viivalle asiakkaiden kanssa. Tässä ei kuitenkaan unohdeta 
ohjaajan vastuuta. Ohjaaja ei esimerkiksi voi samalla tapaa 
avautua ongelmistaan ryhmässä kuin ryhmäläiset. Ohjaajan 
tehtävänä on olla läsnä ihmisenä ihmiselle. Ohjaajan ei tar-
vitse olla ”kaikkitietävä”, asiakkailta voi kysyä apua asioissa, 
joissa tietää heidän olevan hyviä. Esimerkiksi ryhmän vie-
raillessa kuntosalilla, voi kysyä neuvoa laitteiden käytössä 
nuorelta, jonka tietää käyvän kuntosalilla säännöllisesti. 
Toinen nuori puolestaan voi olla itseä parempi laittamaan 
ruokaa tai piirtämään. Parhaat keskustelut saattavat syntyä 
ryhmässä spontaanisti, paikasta toiseen siirtyessä ja yksittäi-
sen asiakkaan kanssa toiminnasta keskustellessa.

OSALLISUUS JA TOIMINNALLISUUS
Ryhmätoiminnalla pyritään usein myös ryhmäläisten 
osallisuuden ja toiminnallisuuden vahvistamiseen. Monet 
ryhmäläiset saattavat olla paljon yksin kotona ilman, että 
arjessa olisi sen suurempaa rytmiä. Yhdessä tekeminen 
luo arkeen rytmiä, eikä ryhmäpäivä ole ”yksi tylsä päivä 
lisää viikossa”, kuten eräs ryhmäläinen totesi haastattelussa 
sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintakokemuksista. 
Toisaalta joidenkin asiakkaiden kohdalla osallisuus on myös 
sitä, että uskaltautuu oman tutun kaveriporukan ulkopuo-
lelle, vieraaseen ryhmään ja saa uudesta ryhmästä hyviä 
kokemuksia. 

Ryhmäläisten osallisuuden ja toiminnallisuuden tukemi-
seksi keskeistä on ryhmätoimintojen suunnitteleminen 
yhdessä. Tällöin ryhmän toiminnasta tulee ryhmän näköis-
tä – ja se tarjoaa osallistujille vaikuttamismahdollisuuksia. 
Tämä voi olla monesti odotettua haasteellisempaa, sillä 

ryhmäläiset eivät välttämättä ole tottuneet siihen, että voivat 
juuri vaikuttaa edes oman elämänsä kulkuun, saati heille 
järjestettyihin palveluihin. Kärsivällisyys on siis valttia 
yhteisessä suunnittelussa.

VOIMAANTUMINEN
Monet sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaista eivät tunnista 
omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Ohjaajien tehtävänä 
onkin tukea asiakkaita tunnistamaan niitä niin, että he 
oppivat itse huomaamaan missä asioissa ovat hyviä, missä 
tarvitsevat kenties apua ja mihin kaikkeen pystyvät omilla 
valinnoillaan vaikuttamaan. Voimaantumista ei voi ”antaa” 
toiselle, vaan asiakkaan on nähtävä itse tilanteensa uudella 
tavalla. Se on sisäinen prosessi, mutta sitä voidaan ryhmässä 
tukea, sillä samalla voimaantuminen on myös sosiaalis-
ta. Ryhmän avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri tukee 
voimaantumista. Voimaantuminen liittyy vahvasti myös 
kohtaamiseen, sillä voimaantuminen lähtee liikkeelle siitä, 
että tulee arvostetuksi. Myös osallisuus vahvistaa voimaan-
tumista, sillä siihen liittyy myös vastuun ottaminen omasta 
elämästä ja valinnoista. (Siitonen, 1999, 161).

VERTAISTUKI
Vaikka sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnassa on 
toisinaan vaikea sanoa yhteistä nimittäjää ryhmäläisten 
vaikeille elämäntilanteille, on muilla ryhmäläisillä usein ko-
kemuksia samankaltaisista ongelmista. Esimerkiksi eräässä 
sosiaalisen kuntoutuksen ryhmässä yksi ryhmäläisistä ker-
toi heti ensimmäisellä ryhmäkerralla sosiaalisten tilanteiden 
pelostaan muille. Toinen ryhmäläisistä sitten kertoi, mitkä 
asiat häntä ovat auttaneet sosiaalisten tilanteiden pelkojen 
selättämiseksi. Tällainen tilanne ei kuitenkaan ole kovin 
yleinen heti ryhmän alkaessa. Ryhmän ilmapiiri tulisi saada 
sellaiseksi, että ihmiset uskaltavat kertoa kokemuksistaan ja 
saada niille tukea.
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Ryhmätoiminnalla on ns. kaksoistavoite: ryhmän kiintey-
destä huolehtimisen tavoite sekä ryhmän asiatavoite, eli 
mitä ryhmätoiminnalla pyritään saamaan aikaan tai mitä 
ryhmätoiminnassa tehdään (Jauhiainen, Eskola, 1994, 99). 
Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnasta puhuttaessa, 
on ryhmän kiinteydestä huolehtiminen erityisen tärkeää, 
sillä monilla ryhmään osallistujilla on huonoja kokemuk-
sia aiemmista ryhmistä. Ryhmän saaminen toimivaksi 
teettääkin usein enemmän töitä, kuin sellaisen ryhmän 
kanssa, jossa ryhmän turvallisuuden taso jo ryhmätoimin-
taa käynnistäessä on parempi. Seuraavassa esitellään hiukan 
teoriaa ryhmän kehitysvaiheista ja ryhmän turvallisuudesta 
sekä pohditaan niiden ilmenemistä sosiaalisen kuntoutuk-
sen ryhmätoiminnoissa.

RYHMÄN KEHITYSVAIHEET
Yksi tapa lähestyä ryhmäprossessia ja ryhmän kehittymistä 
on Bruce Tuckmanin hypoteesiin (1965) pohjaavat ryhmä-
toiminnan viisi vaihetta (soveltaen Tuckman ja Jensen, 1977, 
Harvainen ym. 2002, Kopakkala 2005):

Muodostumisvaihessa (forming) ryhmä koostuu yk-
silöistä, jotka eivät vielä koe yhteenkuuluvuutta. Sen sijaan 
ryhmää kohtaan koetaan epävarmuutta. Samaistumista 
tapahtuu lähinnä ryhmänohjaajaan ja ohjaajalla on-
kin suuri vastuu ryhmän aluksi sen kulusta. Ryhmän 
sääntöjä ja omaa roolia ryhmässä haetaan ja etsitään. 
Muodostumisvaihe kestää sosiaalisen kuntoutuksen ryh-
missä usein ehkä keskimääräistä pidempään.

Kuohuntavaiheessa (storming) syntyy puolestaan 
helposti konfliktia ja ryhmän vetäjää tai saatuja tehtäviä 
vastustetaan. Ryhmän toimintaan voidaan olla tyytymät-
tömiä. Toisaalta kuitenkin omia mielipiteitä esitetään 
rohkeammin ja ryhmäläisten keskinäinen kommunikointi 
kasvaa. Tässä vaiheessa saattaa myös muodostua alaryhmiä. 

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmissä kuohuntavaihe saattaa 
olla melko lievä, tai joku ryhmäläisistä saattaa haastaa 
ohjaajaa. Myös joihinkin ryhmän sisältöihin saatetaan 
suhtautua nuivasti ja kyseenalaistaa se, miksi ryhmässä 
tehdään sellaista. Hyvä tilannehuumori saattaa auttaa 
kuohuntavaiheessa.

Yhdenmukaisuusvaiheessa tai 
sopimisvaiheessa (norming) ryhmähenki alkaa 
muodostua ja ryhmäläisten erilaisuudesta tulee 
hyväksyttyä. Roolit selkeytyvät, samoin ryhmän 
säännöt, konflikteja yritetään välttää. Kuitenkaan täysin 
avointa toiminta ei ole, ryhmäläiset suojautuvat uhkiksi 
kokemistaan sosiaalisista tilanteista. Tässä vaiheessa 
pystytään luomaan yhteisiä toimintatapoja ja tavoitteita. 
Tälle tasolle pääseminen sosiaalisen kuntoutuksen 
ryhmissä on jo hyvä taso. 

Toimiva yhteistyövaihe, hyvin toimiva ryhmä 
(performing) on sellainen, missä ryhmä toimii tarkoituk-
senmukaisesti ja tehokkaasti ja ristiriitatilanteet osataan 
ratkaista, jos sellaisia syntyy. Roolit ovat joustavia ja 
ryhmän jäsenten erilaisuutta osataan hyödyntää. Ilmapiiri 
on avoin ja toisia tukeva. Tällaiseen ryhmään kuitenkin 
ulkopuolisten on vaikea päästä mukaan. Pitkäkestoisessa 
sosiaalisen kuntoutuksen ryhmässä, jossa jäsenet tulevat 
toisilleen tutuiksi, tällainenkin on mahdollista saavuttaa. 
Tämä vaatii kuitenkin sitä, että ryhmäläiset sitoutuvat hy-
vin ryhmätoimintaan. Usein ryhmäläisten elämänhallinta 
ja toimintakyky kuitenkin aiheuttaa poissaoloja ja ryhmä-
dynamiikka kärsii osallistujien vaihtelevasta sitoutumisesta 
ryhmän toimintaan.

Lopettaminen (adjourning) voi nostattaa tunteita pin-
taan ryhmäläisissä. Varsinkin, jos ryhmä on muodostunut 
tiiviiksi. Ryhmän lopettamiseen liittyy luopumiseen liittyviä 
tunteita, kuten surua ja haikeutta. Toisaalta jotkut ryhmä-
läiset voivat olla ryhmän loppumisesta myös huojentuneita. 
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Ryhmän päättämistä onkin hyvä alkaa käsitellä jo hyvissä 
ajoin, ennen ryhmän varsinaista loppumista. Voidaan 
esimerkiksi keskustella siitä, mitä tehdään viimeisellä ryh-
mäkerralla tai kuinka monta ryhmäkertaa on vielä jäljellä. 
Tämä helpottaa asteittaista luopumista sosiaalisen kuntou-
tuksen ryhmästä.

RYHMÄN TURVALLISUUS
Ryhmän kehitysvaiheiden ohella voidaan puhua myös ryh-
män turvallisuudesta. Ryhmäyttämisellä pyritään ryhmän 
turvallisuuden kasvamiseen. Ryhmäytymistä käsitellään 
lisää ryhmän ohjaamista käsittelevässä luvussa. Tämän 
mallin etu on siinä, että sen avulla voidaan myös suunnitel-
la tulevaa ohjausta paremmin, kuin ehkä äsken esitellyllä, 
tunnetummalla Tuckmanin mallilla. Aalto (2002, 16-17) 
jakaa ryhmän turvallisuuden asteet seuraavasti:

Pelkäävässä ryhmässä (T1) vallitseva tunne on pel-
ko. Osallistujat pelkäävät johtajaa tai muita ryhmän jäseniä. 
Tunteita ja mielipiteitä ei ilmaista vapaasti, päinvastoin niitä 
tukahdutetaan ja saatetaan ilmaista vahingoittavasti.

Turvatomassa ryhmässä (T2) ryhmäläiset ovat epä-
varmoja siitä, kuinka toiset suhtautuvat rehellisiin tunteen-
ilmaisuihin ja kaipaavat myönteistä palautetta ilmaistessaan 
rehellisesti tunteitaan. Mikäli näin ei tapahdu, ryhmäläinen 
helposti sulkeutuu ja muuttuu varovaisemmaksi. Keskustelu 
liikkuu pääasiassa asiatasolla.

Tuntemattomassa perusturvallisessa 
ryhmässä (T3) ollaan puolestaan varovaisia ja 
tunnustelevia, mutta kukaan ei tunne oloaan uhatuksi. 
Keskustelu liikkuu tälläkin tasolla pääasiassa asiatasolla, 
mutta varovaisesti saatetaan ilmaista mielipiteitä, tunteita 
ja arvoja.

Tuttu, turvallinen ryhmä (T4) on sellainen, jossa 
ryhmäläiset tuntevat toisensa jo ainakin jotenkuten ja luot-
tamusta siihen, ettei tule loukatuksi ilmaistessaan mielipi-
teitään tai tunteitaan. Tähän tilanteeseen on saatettu päästä 
esimerkiksi yhteistoiminta- tai luottamusharjoituksilla.

Avoimessa ryhmässä (T5) tunteiden ja mielipiteiden 
ilmaiseminen hyväksytään eikä kukaan vähättele toisten 
kokemuksia tai mielipiteitä. Ihmiset uskaltavat puhua jopa 
arvoistaan. Toiminnallisten harjoitteiden osalta tämä tar-
koittaa sitä, että niiden purku- ja prosessointitilanteet ovat 
auttaneet ihmisiä avautumaan.
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Heikkoutta hyväksyvässä ryhmässä (T6) on 
lupa ilmaista pelkoa, epäonnistumista, turvattomuutta, 
avuttomuutta ja muita heikkouden tunteita. Myös joi-
tain tarpeita voi ilmaista ryhmässä. Tällaisessa ryhmässä 
ihmiset uskaltavat nauraa itselleen ja toisilleen turvallisesti. 
Tällaiseen luottamuksen tasoon voidaan päästä luottamus-
harjoitusten, leikkien ja hulluttelun avulla.

Haavoittuvuutta salliva ryhmä (T7) on sellainen, 
missä ihmisten mieleen voi nousta kipeitä muistoja ja trau-
moja ja niistä uskaltaa puhua muulle ryhmälle. Ryhmässä 
on myös turvallista kokea vihaa ja surua, häpeä alkaa väis-
tyä. Tällainen voi näkyä esimerkiksi regressio- ja huolenpi-
toharjoitteissa sekä sisäisen paranemisen harjoitteissa.

Armahtavassa ryhmässä (T8) voi käsitellä myös 
omaa pahuuttaan – sitä, kun on toiminut väärin toisia 
kohtaan. Toiset ryhmäläiset ottavat sen anteeksiannolla 
vastaan. Tällaisessa ryhmässä ollaan syvällä tunnetasolla 
häpeän, syyllisyyden ja arvottomuuden tunteissa. Tällainen 
ryhmä vaatii jo sitä, että ryhmäläiset ovat itse voineet käsi-
tellä omia kokemuksiaan väärin toimimisesta ja käsittele-
mään sitä. Muutoin toisten väärin toimimiseen on vaikea 
suhtautua armahtavasti.

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnassa lähtötilanne 
voi olla turvaton ryhmä – tai tilanteesta riippuen jopa pel-
käävä ryhmä. Tähän vaikuttavat ryhmäläisten ja ohjaajien 
keskinäiset suhteet sekä ryhmäläisten elämänhistoria. 
Mikäli ryhmäläisten omatyöntekijä on mukana ohjaamassa 
ryhmää, hän tietää ryhmäläisten taustoja paremmin kuin 
ulkopuolinen ryhmän ohjaaja. Tästä saattaa olla hyötyä 
ryhmän alussa. Omatyöntekijä-ohjaaja osaa arvioida, kuin-
ka asiakas saattaa reagoida ryhmän alkamiseen ja osaa ottaa 
asiakkaita oikeassa määrin huomioon. Toisaalta se, ettei 
tunne asiakkaiden taustoja valmiiksi, voi jossain kohti myös 
olla ohjaajan etu: ei turhaan varo tiettyjä aiheita, koska tul-
kitsee aiheen valmiiksi asiakkaan puolesta vaikeaksi, vaikka 
näin ei välttämättä asiakkaan mielestä olisikaan.

Ryhmän tavoitteet vaikuttavat siihen, mille turvallisuuden 
tasolle ryhmässä kannattaa pyrkiä. Sosiaalisen kuntou-
tuksen ryhmissä hyviä, tavoiteltavia tasoja ovat tuttu 
turvallinen ryhmä (T4), avoin ryhmä (T5) sekä heikkoutta 
hyväksyvä ryhmä (T6). Ohjaajana kannattaa tavoitella 
sellaista turvallisuuden tasoa, mikä tuntuu itsestä luonnolli-
selta. Parempi on olla varovainen kuin rohkea, kokemuksen 
myötä voi siirtyä eteenpäin (Aalto, 2002, 20). Viimeiset 
ryhmän turvallisuuden tasot, T7 ja T8, viittaavat puolestaan 
terapiaryhmiin ja sellaiseen ei ehkä kannatakaan sosiaalisen 
kuntoutuksen ryhmätoiminnalla pyrkiä.

kannattaa 
tavoitella 
sellaista 
turvallisuuden 
tasoa, mikä 
tuntuu itsestä 
luonnolliselta
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Miten sitten tunnistaa se, millaisella turvallisuuden tasolla 
ryhmässä ollaan? Ohjaajan kannattaa käydä itsereflektio-
ta. Mikä tuntuu ryhmässä luonnolliselta ja luontevalta? 
Ryhmäläisten fyysinen etäisyys tai läheisyys toisiinsa 
nähden sekä nauru ja vapautuneisuus ovat asioita, joita 
tutkailemalla saa kuvaa ryhmän turvallisuuden tasosta. 
Erilaiset harjoitukset ovat apuna siinä, että ryhmän kanssa 
päästään etenemään kohti seuraavaa turvallisuuden tasoa. 
Vuorovaikutuksen havainnoinnista voi lukea lisää saman 
luvun kappaleesta Vuorovaikutuksen ja toimintakyvyn 
havainnointi. Ryhmän turvallisuudesta sekä ryhmän tur-
vallisuutta edistävistä harjoitteista voi puolestaan lukea lisää 
Mikko Aallon kirjasta Turvallinen ryhmä (2002). 
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ASIAKKAIDEN TUEN TARVE JA 
RYHMÄTOIMINNAN TAVOITTEET
Aluksi on hyvä miettiä, millaiseen tarpeeseen ryhmätoi-
mintaa ollaan käynnistämässä. Millaisia tarpeita asiakkailla 
on? Kun puhutaan sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimin-
nasta, niin kohderyhmän asiakkailla on yleensä monen-
laisia tuen tarpeita ja arki on pirstaleista. Asiakkailla on 
päihde- ja mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä, univai-
keuksia ja taustalta löytyy koulukiusaamista – niin kiusaa-
jana kuin kiusattuna olemista. Luottamuspula on yleistä, 
ennen kaikkea järjestelmää kohtaan, mutta myös muita 
ihmisiä kohtaan. He ovat saattaneet tarvita apua monta 
kertaa aiemmin sitä saamatta. 

Asiakkaiden elämäntilanteet ovat siis vaikeita ja yhteisiä 
tekijöitä on vaikea välillä määrittää. Tästä syystä myös 
ryhmätoiminnan tavoitteita on hyvä pohtia yhdessä asi-
akkaiden kanssa ja heidän tarpeistaan käsin, aivan kuten 
asiakkaiden henkilökohtaisia sosiaalisen kuntoutuksen 
tavoitteita suunniteltaessa. Ryhmällä kuitenkin tulisi myös 
olla omat tavoitteensa, jotka sopivat yhteen ryhmäläisten 
henkilökohtaisten tavoitteiden kanssa.

Ryhmän tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi oman talouden 
suunnitteluun, kodinhoitotaitojen oppimiseen ja ruuan-
laittoon sekä mielekkääseen tekemiseen osaksi arkea tai 
fyysisen kunnon ylläpitoon. Ryhmässä voidaan käydä tutus-
tumassa erilaisiin palveluihin ja madaltaa näin kynnystä ha-
keutua niiden piiriin. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveys-
ongelmissa on edelleen melko iso stigmatisoitumisen pelko, 
joten ryhmä voi tukea ryhmäläistä hakemaan tarvitsemaan-
sa apua ennen kuin ongelmat kasvavat vielä isommiksi.

SUUNNITTELU
Vaikka ryhmätoimintaa voidaan suunnitella myös 

etukäteen, olisi hyvä, jos asiakkaat pääsisivät vaikuttamaan 
ryhmätoimintaan, kuten edellä ryhmätoiminnan keskei-
siä periaatteita käsitellessä tuli ilmi. Aikuissosiaalityön ja 
Virta II -hankkeen yhteisissä ryhmätoiminnan piloteissa 
yhdeksi keskeisimmäksi osallisuutta vahvistavaksi tekijäksi 
osoittautui se, että ryhmäläiset kokivat pystyvänsä vaikut-
tamaan ryhmätoiminnan sisältöihin. Kuitenkin ryhmän 
puitteita on hyvä suunnitella jo etukäteen. Milloin ryhmä 
kokoontuu? Missä tilassa? Saako ryhmään osallistumisesta 
jotain kannustusta? Tullaanko sinne jollain sopimuksella? 
Suunnittelun tueksi luvun lopussa on lista kysymyksiä, joita 
on hyvä miettiä, kun suunnittelee sosiaalisen kuntoutuksen 
ryhmää. Ryhmäläisten kanssa ryhmätoimintoja suunnitel-
lessakin ohjaajalla on hyvä olla tarjolla vaihtoehtoja, joista 
ryhmäläiset saavat valita. 

Ryhmän kestoa ja ryhmäkokoa on myös hyvä suunnitella 
etukäteen. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät eivät voi olla 
kovin lyhyitä, sillä jo ryhmäytyminen ja ryhmän saaminen 
toimivaksi vie aikaa. Kuitenkaan ryhmän ei kannata olla 
myöskään liian pitkä, silloin riskinä on, että ryhmä alkaa 
pyöriä paikoillaan ja ryhmäläiset turhautuvat ryhmän 
toimintaan. Hyvä ryhmän kesto voisi olla noin kolme kuu-
kautta. Tämä kuitenkin voi vaihdella suurestikin ryhmä-
läisten ja ryhmän tavoitteiden mukaan. Joskus pidempikin 
ryhmä voi olla perusteltu, jos ryhmäläisten tavoitteena on 
oppia taitoja, jotka saadaan osaksi arkea. Tämä vaatii sitä, 
että samoja asioita tehdään ryhmässä useita kertoja yhdes-
sä, jotta siitä tulee tapa osaksi arkea.

Hyvä ryhmän koko on noin viidestä kymmeneen henkeä. 
Kymmenen hengen ryhmä alkaa olla jo melko suuri so-
siaalisen kuntoutuksen ryhmäksi. Toisaalta ryhmän melko 
todennäköisesti keskeyttää ainakin joku ryhmäläisistä. 
Ryhmä voi olla myös pienempi, varsinkin jos ohjaajia on 
vain yksi. Paljon suuremmaksi ryhmäkokoa ei kannata kas-
vattaa, sillä ryhmäläisille isot ryhmät saattavat olla vaikeita. 
Ohjaajan on mahdollista on myös kasata vain muutaman 
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asiakkaan pienryhmä omista asiakkaistaan. 

Hyvä on myös miettiä sitä, onko ryhmä avoin ryhmä, 
suljettu ryhmä vai täydentyvä ryhmä. Avoimella ryhmällä 
tarkoitetaan sitä, että ryhmään voi tulla silloin kuin haluaa 
eikä ryhmällä välttämättä ole alkua tai loppua ja ryhmä jat-
kuu, vaikka kaikki ryhmäläiset vaihtuisivat. Suljettu ryhmä 
on puolestaan tämän vastakohta, osallistujat ja kokoon-
tumiset on määritelty etukäteen ja uusia jäseniä ei oteta 
ryhmään kesken ryhmän. Täydentyvä ryhmä muistuttaa 
muuten suljettua ryhmää, mutta sinne otetaan keskeyttä-
neiden ryhmäläisten tilalle uusia ryhmäläisiä (Kaukkila, 
Lehtonen, 2007, 17). Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät 
voivat olla kaikkea näistä. Ehkä tällaiset pitkäkestoiset ryh-
mät, joissa on paljon toistoa, voisivat olla avoimia ryhmiä, 
kun taas tiiviimpään ja prosessimaisempaan työskentelyyn 
pohjautuvat ryhmät, jossa ehkä pyritään myös asiakkaiden 
voimaantumiseen, olisi hyvä pitää suljettuna ryhmänä.

E N N E N  RY H M Ä N  A L O I T T A M I S T A

nuorisotila 
on monille 
nuorille 
valmiiksi  
tuttu paikka

Osa Kajaanin ryhmätoimintapilotteihin osallistuneista 
asiakkaista toivoi, että ryhmä kokoontuisi useammin 
kuin vain kerran viikossa. Käytännössä tällaista ryhmää 
ei kuitenkaan kokeiltu. Osin siksi, että sosiaalisen kuntou-
tuksen ryhmien on ajateltu olevan sellaisille asiakkaille, 
jotka eivät ehkä pysty sitoutumaan vielä niin säännölliseen 
toimintaan, että sitä olisi monta kertaa viikossa. Osin myös 
siksi, että ohjausresursseja ei ole ollut tarpeeksi. Ryhmän 
voisi toteuttaa myös niin, että neljän tunnin ryhmäkerran 
jakaisi vaikka kahdeksi kahden tunnin ryhmäksi eri päiville 
ja keskittyisi toisena päivänä vaikka tutustumiskäynteihin ja 
toisena päivänä muuhun yhdessä tekemiseen.

RYHMÄN RESURSSIT
Ryhmällä olisi hyvä olla ohjaajapari, vaikka ryhmän 
ohjaaminen onnistuu toki yksinkin. Ennen kaikkea ryh-
män käynnistämisvaihe voi olla kuitenkin kohderyhmän 
huomioiden raskas. Ohjaajaparilla olisi hyvä olla yhteistä 
suunnittelu- ja reflektointiaikaa ryhmätoiminnan ohella 
noin pari tuntia viikossa. Ryhmää voidaan ohjata myös 
moniammatillisesti, jolloin ohjaajapari voi löytyä yhteistyö-
kumppaneista. Ohjaajaparin voivat muodostaa esimerkiksi 
psykiatrinen sairaanhoitaja mielenterveyspalveluista sekä 
sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityöstä. Asiakkaiden tuen tarve 
vaikuttaa siihen, millaisella ohjaajaparilla ryhmää kannattaa 
lähteä ohjaamaan ja mitä tahoa mahdollisesti kannattaa 
pyytää yhteistyökumppaniksi.

Ennen ryhmän alkamista pitää myös pohtia ryhmätoimin-
nan resursseja ja tiloja. Missä tiloissa ryhmä kokoontuu? 
Minne tilaan asiakkaiden on helppo tulla? Onko sosiaalitoi-
misto oikea paikka, vai löytyisikö tilat jostain ”puolueetto-
mammalta maaperältä”? Nuorten sosiaalisen kuntoutuksen 
ryhmätoiminnalle sopivat tilat voisivat löytyä esimerkiksi 
nuorisotilalta.  Esimerkiksi Kajaanin kaupungin nuoriso-
tilat ovat alle kolmikymppisille ilmaisia. Nuorisotila on 
monille nuorille valmiiksi tuttu paikka.

Entä mitä ryhmässä mahdollisesti tehdään? Tarvitaanko 
autoa kulkemiseen tai esimerkiksi kaupassakäyntiin? 
Muista varata yhteiskäyttöautot hyvissä ajoin ryhmäker-
toja varten. Entä millainen on ryhmäläisten toimintaky-
ky? Noudetaanko joitain ryhmäläisiä aluksi kotoa, jotta 
uskaltavat myöhemmin kulkemaan ryhmässä itsenäisesti? 
Henkilökohtaiseksi kuskiksi kenenkään ei kannata ryhtyä, 
mutta toisinaan aluksi ryhmässä käymiseen voidaan tukea 
noutamalla asiakkaita kotoa, jos siihen on perustellut syyt, 
esimerkiksi kaukana asuminen yhdistettynä sosiaalisten 
tilanteiden pelkoon ja huonoihin kulkuyhteyksiin.
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RYHMÄN TOIMINTAKULUT
Myös toimintakulujen kattamista tulee miettiä ennakkoon. 
Ryhmistä tulee monenlaisia kuluja, esimerkiksi tilojen 
vuokrakuluja ja ruokakuluja, mikäli ryhmässä tehdään yh-
dessä ruokaa tai tarjotaan kahvit. Myös monista vierailuista 
syntyy kuluja, esimerkiksi jos ryhmässä käydään yhdessä 
kuntosalilla. Ryhmän kesto, ryhmän koko ja ryhmän sisäl-
löt vaikuttavat siihen, kuinka paljon ryhmätoimintaan olisi 
hyvä varata rahaa. Aikuissosiaalityön ja Virta II -hankkeen 
yhdessä ohjaama ryhmätoiminnan pilotti kesti noin neljä 
kuukautta ja rahaa kului noin 1300 euroa (Liite 1). Tässä 
mukana oli kuitenkin myös ostopalveluja muun muassa 
Martoilta. Rahaa olisi kuitenkin hyvä varata noin 500-600e 
ryhmää kohti, ainakin jos ostopalveluja ei käytetä osana 
ryhmätoimintoja ja ryhmä on toiminnallinen. 

Ryhmän toimintakuluissa voidaan säästää siinä, että teh-
dään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Kajaanin 
ryhmätoiminnan pilotissa syksyllä 2014 yhteistyötä 
tehtiin Kajaanin työvoimayhdistyksen kanssa. Kajaanin 

työvoimayhdistys tarjoaa jäsenilleen edullisia harrastus-
vaihtoehtoja. Ryhmä kävi tutustumassa työvoimayhdis-
tyksen toimintaan heidän keilausvuorollaan, josta oma-
vastuuosuus oli asiakkaille vain kaksi euroa. Tässä samalla 
asiakkaat pääsivät paitsi keilaamaan, heille tuli myös tutuksi 
edulliset harrastusvaihtoehdot. 

Kajaanin työvoimayhdistyksen lisäksi yhteistyötä tehtiin 
Kajaanin kaupunginteatterin kanssa. Kaupunginteatteri 
tarjosi asiakkaille ns. ”teatterireseptejä”, niitä oli jaossa 
Kainuun sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yhdellä teatteri-
reseptillä kaksi henkilöä pääsi ilmaiseksi teatteriin. Näitä 
teatterireseptejä käytimme sitten yhdessä ryhmänä, sillä 
monella ryhmäläisellä ei ollut ketään, ketä pyytää mukaan 
teatteriin.

Helpointa olisi, jos ryhmätoimintaan olisi varattuna 
oma budjetti, josta rahaa voitaisiin suunnitellusti käyttää 
ryhmän toimintoihin. Ohjaajien olisi tällöin hyvä sopia, 
kuka seuraa budjettia. Myös se täytyy miettiä etukäteen, 
miten ryhmätoiminnan ostokset hoidetaan. Maksavatko 

Päivä Elintarvikkeet Tilavuokrat Ruokailu Asiantuntijat Harrastukset, 
pääsymaksut

Vakuutukset

21.1. 39,94
28.1. 25,40 60,00

4.2. 21,60
11.2. 31,48 48,00
18.2. 18,25 15,00 25,00 22,00
24.2. 56,00

4.3. 18,56 32,00
11.3. 20,71 33,00
20.3. 180,00
25.3. 46,80

1.4. 35,47 17,60
9.4.

10.4. 180,00
17.4. 180,00
22.4. 38,86 45,00
29.4. 53,14

Yht. 290,80 120,00 149,40 540,00 152,60 30,00

RYHMÄN SUORAT KUSTANNUKSET, KEVÄT 2015

Yhteensä 1282,81 €

E N N E N  RY H M Ä N  A L O I T T A M I S T A

L I I T E  1 .  P I L O T T I RY H M Ä N  K U S T A N N U K S E T
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työntekijät ostokset itse ja laskuttavat ne jälkikäteen työnan-
tajalta? Vai onko ryhmätoiminnan kuluja varten olemassa 
kortti, jonka kautta ostokset voidaan hoitaa? Tämä no-
peuttaisi ryhmätoiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen 
käytettävää aikaa. 

Ryhmäläisten kanssa voidaan myös keskustella ryhmän 
budjetista ja sen käyttämisestä. Näin ryhmäläisille tu-
lee myös näkyväksi rahankäytön suunnittelu ryhmässä. 
Ryhmäläisten vastuulle ryhmäkulujen kattamista ei kuiten-
kaan kannata laittaa, sillä useimpien kohdalla taloudellinen 
tilanne on niin huono, että siitä tulee ryhmään osallistumi-
sen este. Jos ryhmätoimintaan ei ole varattu omaa budjet-
tia, on ryhmätoiminnan kuluja mahdollista kattaa myös 
jokaisen osallistujan kohdalta erikseen ennaltaehkäisevänä 
toimeentulotukena. Tämä vaihtoehto teettää kuitenkin lisää 
työtä ryhmänohjaajille.

OHJAUTUMINEN JA 
RYHMÄTOIMINTAAN MOTIVOINTI
Ohjautuminen on todennäköisesti tärkein yksittäinen 
vaihe ryhmän suunnittelussa, sillä ilman ryhmäläisiä ei 
ole ryhmääkään. Haasteellisessa elämäntilanteessa olevia 
ihmisiä ei ole kovin helppoa ohjata ryhmään. Pelkkä kutsun 
lähettäminen asiakkaalle ei riitä. Ryhmästä on keskusteltava 
kasvokkain asiakkaan kanssa useita kertoja, jotta asiakas 
ehtii miettiä sitä, mitä hyötyä ryhmätoiminnasta voisi 
hänelle olla. Ryhmätoiminnan vakiintuessa osaksi aikuis-
sosiaalityön työmenetelmiä, ryhmään ohjaaminen saattaa 
muuttua hiukan helpommaksi. Kuten edellisessä luvussa 
käsiteltiin, ryhmätoimintaan motivoinnin lähtökohta on 
luottamus omatyöntekijään. 

Ryhmätoimintaan kannustaminen voi olla pitkäkestoinen 
prosessi, joten ryhmätoimintaan motivointi tulee aloittaa 
kuukausia ennen ryhmän alkamista. Ryhmän suunnitte-
lu tulee siis aloittaa hyvissä ajoin. Ryhmään ohjaamista 
helpottaa se, että omatyöntekijöillä on kätevästi käsillä 
myös jonkin esite, jonka pohjalta asiakkaan kanssa voi-
daan paremmin keskustella siitä, mitä ryhmätoiminnalla 
tavoitellaan. Tällaisesta esitteestä on ohessa esimerkki (Liite 
2). Muutoinkin ryhmätoiminnan alkamisesta on hyvä 
tiedottaa hyvissä ajoin omatyöntekijöitä ja keskustella mah-
dollisuuksien mukaan ryhmätoiminnasta myös kasvok-
kain muiden työntekijöiden kanssa, että he osaavat ohjata 
asiakkaitaan ryhmätoimintaan. Myös aiemmin ryhmissä 
olleita asiakkaita voi pyytää kertomaan kokemuksistaan ja 
kannustamaan uusia asiakkaita sosiaalisen kuntoutuksen 
ryhmätoimintaan.

Kun ryhmäläiset on saatu kasaan, on ryhmäläisille hyvä lä-
hettää kutsukirje. (Liite 3). Kutsukirjeen on hyvä olla rento 
ja helposti lähestyttävä, jossa ei ole liikaa tekstiä. Kirjeen 
olisi hyvä olla ryhmäläisillä viimeistään viikkoa ennen 
ryhmän alkamista. Ryhmäläisistä riippuen voidaan lähettää 
vielä muistutusviestejä ennen ryhmää, esimerkiksi edeltä-
vänä päivänä. Näin kannattaa toimia erityisesti silloin, jos 
ryhmäläisten arjenhallinta on kaoottista. 

Kysymyksiä ryhmätoiminnan 
käynnistämistä suunnittelevalle 
pohdittavaksi

Mikä on kohderyhmä, jota varten ryhmä muodoste-
taan? Millaiseen tarpeeseen? Mikä on ryhmän koko?

Onko ryhmä avoin vai suljettu? Monennelleko ker-
ralle uusia ryhmäläisiä voi tulla mukaan?

Missä ryhmä kokoontuu? 

Milloin ryhmä kokoontuu? Mikä on yhden ryhmä-
kerran kesto? Jos ryhmä kestää monta tuntia ker-
rallaan, kuinka taataan se, ettei ryhmäkerrasta tule 
liian raskas? Entä mikä on koko ryhmän kesto? 

Millaista kannustusta ryhmään osallistumisesta 
saa? Tullaanko ryhmään jollain sopimuksella? 
Kuinka vakuutukset hoituvat?

Ketkä ohjaavat ryhmää? Miten valmistelutehtävät 
jaetaan ohjaajien kesken?

Ryhmän tavoitteet? Mitä ryhmätoiminnalla tavoitel-
laan? Mitä varten ryhmä on perustettu?

Onko ryhmällä jokin teema? Voivatko ryhmäläiset 
itse vaikuttaa teemaan ja sisältöön?

Millaisia toimintakuluja ryhmästä aiheutuu ja kuin-
ka ryhmän toimintakulut katetaan? Kuka seuraa 
ryhmän budjettia?
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L I I T E  2  E S I T E  RY H M Ä T O I M I N N A S T A

OSALLISUUDESTA
VAHVISTU

TERVETULOA MUKAAN!

Terveisin

Ohjaajan nimi Ohjaajan nimi

RYHMÄ TARJOAA OSALLISTUJILLE
• maksutonta säännöllistä tekemistä

• tukea omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämiseen

• rentoa yhdessäoloa

• huomion kiinnittämistä omaan hyvinvointiin

• tutustumista eri aloihin ja palveluihin

• opastusta sähköisten palveluiden käyttöön

• välipalan 

Ryhmän ajankohta: 3,5kk, 1pv/vko, 
pääsääntöisesti torstai-iltapäivisin klo 11 - 15. 

Ryhmän koko noin 10 henkilöä ja ohjaajat

Ryhmän ajalta saat työmarkkinatuen tai peruspäivärahan 
Kelalta tai työttömyyskassalta ansiosidonnaisen työttö-
myyspäivärahan riippuen tilanteestasi ja ryhmän toteutu-
neilta osallistumispäiviltä myös 9€ kulukorvauksen.

Mukaan pääsee ilmoittautumalla omalle työvoiman palve-
lukeskuksen työparille, joiden kanssa tehdään suunnitelma 
ryhmän aloittamisesta. Sitovan ilmoittautumisen jälkeen 
lähetämme kutsukirjeen sekä tarkemman ohjelman.
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Moikka,  
ja tervetuloa nuorten ryhmään! 

Mukavaa, että olet kiinnostunut ryhmästä ja ilmoittautunut mukaan. Ryhmän tarkoituksena 
on käydä tutustumassa erilaisiin palveluihin ja harrastusmahdollisuuksiin. Ryhmässä voi-

daan keskustella myös ryhmäläisiä kiinnostavista asioista ja ryhmästä saa tukea arjen hallin-
taan. Toiminnallisuus, yhdessä suunnitteleminen ja tekeminen ovat myös tärkeä osa ryhmää. 

Ryhmään osallistumisesta saat myös 9e / tapaamiskerta toimintarahaa.

L I I T E  3  E S I M E R K K I  RY H M Ä L Ä I S I L L E  L Ä H E T E T T ÄVÄ S T Ä  K I R J E E S T Ä

Ensimmäinen ryhmäkerta on keskiviikkona 3.9. viikon-
päivä ja päivämäärä. klo 10-13 kellonaika  ja kokoon-
tumisia on siitä eteenpäin joka keskiviikko, samaan 
aikaan viikkopäivämäärä ja kellonaika. Lähdemme joka 
kerta liikkeelle samasta paikasta, nuorisotila Wanhalta 
Vesilaitokselta.

Ryhmän sisältöjä suunnittelemme yhdessä ensimmäi-
sellä tapaamiskerralla. Mitkä ovat sellaisia tutustumis-
kohteita, jotka voisi kiinnostaa sinua tai joista voisit 
hyötyä? Mukaan tarvitset vain itsesi ja avoimen mielen. 
Kiva, että olet tulossa mukaan ryhmään! Nähdään siis 
keskiviikkona 3.9. klo 10.

TERKUIN

Ohjaajan nimi
Puh. 045 123 3456

Ohjaajan nimi
Puh. 045 123 3456

OSALLISUUDESTA
VAHVISTU
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• Aiemmat (positiiviset / negatiiviset)
kokemuksemme / ehdollistuminen 
esim. vanhempien kommentit lapsena – ”ei sinusta ole 
mihinkään” tms.

• Vireystilamme

• Suhteemme kyseiseen ihmiseen 
emme pidä hänestä tai tunne ettei hän pidä minusta

• Toiveemme ja odotuksemme suhteessa 
tilanteeseen ja henkilöön

• Meihin vahvasti sisään rakentuneet 
negatiiviset tunteet 
esim. pelko että mokaan taas, häpeän tunne…

• Arvot – eli mitä tärkeämpää arvoamme 
loukataan, sitä vahvempi tulkinta ja 
tunne

• Jos ihmisen puhetapa, ulkomuoto, ääni 
tms. muistuttaa jotain aiempaa tilannetta, 
jossa joku on kohdellut meitä väärin

• Perustulkinnat itsestä  - negatiiviset tai 
positiiviset

• Sinä –tulkinnat 
syy tulkintaan on aina itsen ulkopuolella

• Suhdetulkinnat 
taustalla taipumus tulkita tilanteita ihmissuhteiden 
luonteen kautta

toinen voi vihata, kostaa, pilkata, rakastaa, luottaa, 
hyväksyä yms. minut

• Lapsuuden valat

• Koetut traumat

• Lapsuuden ja ehkä aikuisuudenkin 
kulttuurinen tausta 
miten on suhtauduttu esim. myönteiseen 
palautteeseen

• Suhteen historia 
tunnetaan jopa liian hyvin ja tulkitaan valmiiksi

• Elämänkatsomus ja arvot

• Usko ihmisiin, halu nähdä asiat  
positiivisesti tai kääntäen

L I I T E  4  T U L K I N T O J E N  T A U S T A L L A  VA I K U T T AVA T  A S I A T  /  T E K I J Ä T

Tulkintojen taustalla  
vaikuttavat asiat / tekijät
(Tuomo Lyhty, 2015)
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OHJAAJAN ROOLI
Ohjaajalla on erilaisia rooleja ryhmän sujuvuuden 
tukemiseksi. Olennaista on se, että suhtautuu ryhmäläisiin 
positiivisesti ja näkee heidät selviytyjinä (Tuomo Lyhty, 
2015). Ryhmän ohjaajan tulee myös suhtautua ammatilli-
sesti ohjaamaansa ryhmään. Tämä ei tarkoita ryhmäläisten 
yläpuolelle asettumista, vaan sitä, että miettii, millaisia 
asioita voi itsestään jakaa ryhmäläisille. Jos joku ryhmä-
läisistä avautuu esimerkiksi yksinäisyydestään ryhmässä, 
ei ohjaaja voi tehdä samaa. Rento asenne ja osuva tilan-
nehuumori ovat sen sijaan toivottaviakin ominaisuuksia 
ryhmänohjaajalle.

Ohjaaja luo ryhmään turvallista ilmapiiriä. Turvallisen 
ilmapiirin tunnusmerkkejä ovat luottamus, avoimuus, 
hyväksyntä, sitoutuminen ja tuen tarjoaminen. Kenenkään 
kokemuksia ei tulisi mitätöidä tai vähätellä, jotta kukaan ei 
tuntisi oloaan turvattomaksi. Avoimella vuorovaikutuksella 
ja minä-viestinnällä tuetaan sitä, että ilmapiiristä tulisi tur-
vallinen. (Tuomo Lyhty, 2015.) Näin esimerkiksi mahdollisia 
ristiriitatilanteita tulisi lähestyä niin, että kertoo, miltä asia 
näyttäytyy omasta kannasta käsin, ”minusta tuntuu, että…”. 
Ristiriitatilanteisiin tulisi myös suhtautua tasapuolisesti ja 
perustella näkemyksensä hyvin.

Ohjaajan tehtävänä on myös palautteen antaminen ja mah-
dollisten syntyvien ristiriitojen ratkaiseminen, tarvittavien 
resurssien hankkiminen ja ryhmän toiminnan organisointi 
(Kopakkala, 2005, 89). Palautteen antamisella ohjaaja tukee 
ryhmäläisiä ottamaan vastaan palautetta, mutta myös 
antamaan toisille positiivista tai rakentavaa palautetta. 
Positiivisen palautteen antamisella tuetaan ryhmäläisten 
itsetuntoa ja luodaan turvallista ilmapiiriä ryhmään, 
sekä parannetaan ryhmäläisen kykyä ottaa vastaan myös 
rakentavaa palautetta (Lyhty, 2015). Rakentava palaute ja 
ristiriitoihin puuttuminen olisi puolestaan hyvä tehdä vain 
osapuolten kesken, eikä koko ryhmän kuullen. Rakentavan 

palautteen tulisi kohdistua tekoihin, ei persoonaan  
(Lyhty, 2015).

Ohjaajan rooli on suuri ryhmän alussa ja lopussa, toimin-
nan keskivaiheilla ryhmä toimii itsenäisemmin ja ohjaajan 
rooli on vähäisempi. Ryhmäläiset saattavat ottaa osaa myös 
ryhmätoiminnan yleisiin puitteisiin, kuten keittää kahvia 
muulle ryhmälle. Yhdessä ryhmänä tekeminen myös ren-
touttaa ilmapiiriä. Ohjaajan, sekä muiden ryhmäläisten, on 
mahdollista myös antaa yhteisiin askareisiin osallistumises-
ta positiivista palautetta ryhmäläiselle.

RYHMÄYTYMINEN
Kuten aiemmin ryhmän vaiheita käsittelevässä luvussa 
esiteltiin, ryhmässä on kahdenlaisia tavoitteita: ryhmän 
asiatavoite sekä tunnetavoite.  Tunnetavoitteeseen liit-
tyy ryhmän koheesiosta eli kiinteydestä huolehtiminen. 
Ryhmäytymisellä edistetään ryhmän tunnetavoitteen toteu-
tumista. Ryhmäytymisestä puhutaan normaalisti ryhmän 
alussa tapahtuvana asiana, mutta ryhmän toimivuudesta 
tulee kuitenkin huolehtia koko ryhmän ajan. Eniten ryh-
mäytymiseen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota ryhmän 
alkaessa, silloin luodaan perusteet ryhmän toimivuudelle ja 
toiminnalle jatkossa.

Alussa ryhmäytymistä tuetaan tutustumisharjoituksilla. 
Tämä ei kuitenkaan vielä sosiaalisen kuntoutuksen ryh-
missä riitä, sillä epäluulo muita, ja koko ryhmätoimintaa 
kohtaan, voi olla melko suurta. Ryhmätoiminnan piloteissa 
ryhmän alkupuolella onkin järjestetty erikseen ryhmäyty-
mispäivä, jossa on menty lähelle luontoa, ulkoiltu yhdessä 
ja tutustuttu toisiin nuotion äärellä. Erityisesti luonnossa 
oleminen on koettu hyväksi ryhmäytymistä edistäväksi 
keinoksi sen rauhoittavan vaikutuksen vuoksi. Jännitys 
laantuu ja keskustelusta tulee rennompaa lähempänä 
luontoa. Kajaanin ryhmätoiminnan pilotissa syksyllä 2014 
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käytiin Joutenlammella kävelemässä sekä vuokrattiin kota 
makkaran ja tikkupullan paistamista varten. Keväällä 2015 
puolestaan käytiin pelaamassa frisbeegolfia, mentiin pulk-
kamäkeen ja vuokrattiin hiihtomaja lämmittelyä ja eväiden 
syöntiä varten.

RYHMÄKERRAT
Myös ryhmää ohjatessa olisi hyvä, jos ohjaajilla olisi yhteis-
tä suunnitteluaikaa. Tällöin ohjaajaparille ei jää epäselväksi 
kumpi hoitaa mitäkin asiaa ja päällekkäiseltä työltä välty-
tään. Myös ryhmäkertojen reflektoiminen yhdessä ryh-
mäkerran päätteeksi on tärkeää. Toinen on voinut havaita 
ryhmästä erilaisia asioita kuin toinen ja näin seuraavalla 
ryhmäkerralla voidaan nostaa keskusteluun asioita, jotka 
ohitettiin edellisellä ryhmäkerralla liian nopeasti. Näin 
ryhmää myös ohjataan samansuuntaisesti ja samanlaisista 
tavoitteista käsin.

Ennen jokaista ryhmäkertaa on hyvä varata myös aikaa 
käytännönjärjestelyille, kuten kaupassa käymiseen ja mah-
dolliseen auton hakemiseen tai asiakkaiden noutamiseen 
ryhmään. Eli mikäli ryhmä alkaa esimerkiksi kahdeltatois-
ta, ei kymmeneltä kannata ottaa enää yksilöasiakasta, ettei 
tule kiire hoitaa ryhmään liittyviä järjestelyitä, mikäli niitä 
on paljon hoidettavana ennen ryhmäkertaa. Työparin kans-
sa kannattaa myös hyvissä ajoin sopia, kuka tekee minkä 
osan valmisteluista.

On myös hyvä miettiä, haluaako, että ryhmässä on jotain 
rutiineja. Rutiinit luovat ryhmään turvallista rakennetta. 
Esimerkiksi ryhmäkerrat voidaan aloittaa keskustelemal-
la siitä, miten viikko on sujunut tai keittämällä kahvit. 
Myös ryhmän lopettamiseen voi miettiä jonkin rutiinin. 
Kokoonnutaanko jokaisen ryhmäkerran jälkeen yhteen 
keskustelemaan siitä, millaisia fiilikset ryhmäkerrasta jäi? 
Tärkeää olisi ainakin koota yhteen päivän anti jokaisen 
ryhmäkerran päätteeksi. Ryhmäkerran lopussa on hyvä 
mahdollisuus myös antaa ryhmälle positiivista palautetta.

RYHMÄLÄISTEN SITOUTUMINEN 
RYHMÄN TOIMINTAAN
Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa suunnitelles-
sa on jo hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten tuetaan 
ryhmäläisiä sitoutumaan ryhmän toimintaan. Ryhmäläisten 
toimintakyky saattaa olla sen verran heikko, että ryh-
mässä pysymiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. 
Ryhmäläisten saattaa olla vaikeaa muistaa muuttuneita 
ajankohtia tai tapaamispaikkoja, joten muistutusviestit 

seuraavasta ryhmäkerrasta on hyvä laittaa edellisenä 
päivänä, vaikka he olisivatkin olleet paikalla, kun uudesta 
tapaamispaikasta tai -ajankohdasta on sovittu. Erityisesti 
tulee muistaa kertoa muuttuneet tiedot niille ryhmäläisil-
le, jotka olivat poissa. Viestintäkanavana on käytetty niin 
tekstiviestejä kuin facebook-ryhmääkin. Facebookin etuna 
oli se, että asiakkaat pystyivät sitä käyttämään myös silloin, 
kun prepaid-liittymässä ei ollut puheaikaa jäljellä. Myös 
muiden sosiaalisen median sovellusten, kuten Whatsapp-
sovelluksen hyödyntäminen on mahdollista.

Kun ryhmätoiminnalle suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten 
kanssa sääntöjä, voisi samalla miettiä sitä, millaista läsnä-
oloa ryhmään osallistuminen ryhmäläisiltä vaatii ja kuinka 
menetellään silloin, jos joku ryhmäläisistä ei tule ryhmä-
kerralle eikä ole ilmoittanut poissaolostaan. Soitetaanko 
perään heti, kun ryhmä alkaa tai ryhmäkerran jälkeen? 
Entä haetaanko seuraavalla ryhmäkerralla kotoa? Joissain 
tilanteissa kotoa aluksi ryhmäkerroille noutaminen voi olla 
perusteltua, jos sillä saadaan tuettua ryhmäläisiä jatkossa 
kulkemaan ryhmässä itsenäisesti. Entä missä vaiheessa 
ryhmään osallistuminen kenties katkeaa, jos poissaoloja 
kertyy paljon? On selkeämpää kaikkien kannalta, jos asiasta 
päätetään yhteisesti jokin linja jo ryhmän alussa.

VUOROVAIKUTUKSEN JA 
TOIMINTAKYVYN HAVAINNOINTI
Vuorovaikutuksen havainnoinnin voi jakaa seitsemään 
kohtaan (Tuomo Lyhty, 2015):

1. Vuorovaikutuksen jakautuminen

2. Kuinka usein kukakin osallistuu?

3. Kuinka paljon kukin osallistuu?

4. Kuka reagoi kenenkin sanomisiin?

5. Kenelle ja millaisiin asioihin puhe 
kohdistetaan?

6. Millaista vuorovaikutus on ja mikä on sen 
suhde toiminnan tarkoitukseen?

7. Mitä vuorovaikutustilanteet merkitsevät 
yksilöille? Entä ryhmälle?

Ohjaajan tehtävänä on havainnoida ryhmän toimivuutta. 
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Ryhmän toimivuuteen vaikuttaa osallistujille muodos-
tuneet roolit, sekä ryhmässä tapahtuva vuorovaikutus. 
Vuorovaikutus on aina viestintää. Sekin, ettei sano mitään, 
on viesti (Kaukkila, Lehtonen, 2007, 32). Saatamme viestiä 
tekemämme tulkinnan muille osallistujille ilmein ja elein. 
Viestin vastaanottamisessakin tilanteesta muodostetaan 
tulkinta. Tulkinnan kautta tilanteesta myös syntyy tunne. 
Erilaisista vuorovaikutustilanteista tekemiimme tulkintoi-
himme vaikuttavat monet asiat, kuten aiemmat kokemuk-
semme vastaavista vuorovaikutustilanteista (Tuomo Lyhty, 
2015). Tulkintojen taustalla vaikuttavista asioista voit lukea 
lisää (Liite 4, sivu 23).

Ohjaajan täytyy myös puuttua tilanteisiin, jotka sitä vaati-
vat. Joku ryhmäläinen saattaa esimerkiksi puhua niin pal-
jon, että toiset eivät tule kuulluksi. Tällöin ohjaajan tulee 
huolehtia, että muutkin saavat puheenvuoroja ja kokemuk-
sen siitä, että tulevat kuulluksi. Tilanteeseen voi puuttua 
esimerkiksi niin, että kiittää paljon puhuvaa näkökulmas-
ta ja kysyy muilta ryhmäläisiltä, onko heillä samankaltai-
sia kokemuksia aiheesta. Jos joku yksittäinen ryhmäläinen 
meinaa jäädä varjoon, voi häneltä myös kysyä nimellä, mitä 
hän ajattelee asiasta. Erityisesti sellaisiin tilanteisiin ohjaa-
jan tulee puuttua, jos joku ryhmäläinen jätetään ulkopuo-
lelle tai häntä muutoin kiusataan.

Toimivassa ryhmäprosessissa osallistujien vuorovaikutus-
taidot paranevat. Se saattaa olla ryhmäläisen tavoitteena-
kin, kun ryhmätoimintaan osallistumista on suunniteltu. 
Ryhmässä voi esimerkiksi oppia olemaan eri mieltä, perus-
telemaan väitteensä, kuuntelemaan toisia sekä antaa ja ot-
taa vastaan palautetta. Tällaiset vuorovaikutustaidot ovat 
tärkeitä myös muissa ryhmissä, esimerkiksi opinnoista ja 
työelämästä.

Myös asiakkaan toimintakykyä ja tuen tarpeita voidaan 
arvioida ryhmässä paremmin kuin yksilöasiakasajoil-
la. Millaisen roolin asiakas ottaa ryhmässä? Entä kuin-
ka kykenee suoriutumaan yhteistyöstä muiden ryhmä-
läisten kanssa? Miten ryhmäläinen ylipäätään suoriutuu 
annetuista tehtävistä, tarvitseeko minkä verran apua niistä 
selviytyäkseen?

Kysymyksiä ryhmänohjaamisen 
suunnittelun ja arvioinnin tueksi

Suunnittelun tueksi
Miten tuetaan ryhmäytymistä?

Kuinka luodaan ja ylläpidetään luottamuksellista  
ja avointa ilmapiiriä?

Miten valmistaudutaan seuraavaan ryhmäkertaan 
(kuka käy kaupassa, hakee auton, suunnittelee 
ryhmäkerran sisällön)? Onko ohjaajilla yhteistä 
suunnitteluaikaa?

Miten turvaan riittävän valmistautumisajan 
ryhmää varten? Entä jos ohjaaja sairastuu, kuinka 
menetellään?

Miten ryhmäkerrat rakentuvat? Muodostetaanko 
rutiineja ryhmäkerran päättämiseen tai aloittami-
seen? Millaisia?

Kuinka toimitaan, kun joku ei tule ryhmäkerralle? 
Entä kuinka menetellään sellaisten asiakkaiden 
kanssa, jotka ovat olleet useilta peräkkäisiltä ryhmä-
kerroilta pois? 

Kuinka huolehditaan nuoresta, jonka osallistuminen 
ryhmään keskeytyy?

Arvioinnin tueksi

Miten ohjaaminen on sujunut?

Miten ohjausvastuu on jakautunut? Mikä on 
toimivaa? Mitä voisi parantaa? Entä jos jollain 
ryhmäläisellä on erityistaitoja, voiko sitä hyödyntää 
ohjauksessa?

Huomioidaanko kaikki ryhmäläiset tasapuolises-
ti? Miten siitä huolehditaan? Miten saada kaikki 
ryhmäläiset osallistumaan yhteiseen toimintaan ja 
pysymään ryhmänä?

Onko syntynyt ristiriitatilanteita? Kuinka ne on 
käsitelty?

Millä fiiliksellä ryhmäläiset tulevat ryhmään? Entä 
poistuvat? Mikä siihen mahdollisesti vaikuttaa?

Ketkä osallistuvat keskusteluun? Kuinka usein ryh-
mäläiset käyttävät puheenvuoroja? Millaisia rooleja 
ryhmäläisille on ryhmässä syntynyt?

Miten toisten käyttämiin puheenvuoroihin reagoi-
daan? Vaihteleeko reagointi ryhmäläisittäin? Mistä 
se johtuu?

Millainen on ryhmän dynamiikka? Jääkö joku ulko-
puolelle? Kuinka siihen on reagoitu?
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Ryhmän vaiheita käsiteltiin enemmän luvussa 3, mutta 
tässä asiaa lähdetään tarkastelemaan käytännön kautta. 
Millaisia asioita tulee ottaa huomioon, kun ryhmä käynnis-
tyy? Entä millaisia seikkoja ryhmän päättämiseen liittyy? 
Ryhmän käynnistyttyä ohjaaminen on myös erilaista 
kuin ryhmän alussa tai ryhmää päätettäessä. Ohjaajalla 
on usein alussa ja lopussa suurempi rooli kuin ryhmän 
keskivaiheilla.

ENSIMMÄINEN RYHMÄKERTA
Osa ryhmäläisistä saatetaan noutaa ryhmään ensimmäisillä 
ryhmäkerroilla, jotta asiakas uskaltautuisi jatkossa käymään 
ryhmässä itsenäisesti. Tähän on kuitenkin muistettava 
varata aikaa. Myös omatyöntekijät voisivat mahdollisesti 
tuoda asiakkaan ryhmään. Tämä ei olisi leimaava malli 
kenellekään yksittäiselle asiakkaalle, mikäli toimintatavas-
ta olisi etukäteen sovittu kaikkien asiakkaiden kohdalla. 
Omatyöntekijä kasaisi siis ryhmään tulevat omat asiakkaan-
sa yhteen ja toisi heidät ensimmäiselle ryhmäkerralle.

Ensimmäisellä ryhmäkerralla luodaan ensivaikutelmaan – 
niin ryhmän toiminnasta kuin muista ryhmäläisistä. Monet 
tulevat paikalle varovaisesti, kokeillen, uskaltaako ryhmään 
tulla tai onko tämä ryhmä oikea paikka itselle. Tilanteesta 
onkin siis tärkeää tehdä mahdollisimman helposti lähestyt-
tävä ja rento. Samalla ilmapiirin tulisi kuitenkin olla turval-
linen. Yhdessä voidaan myös suunnitella ryhmätoiminnan 
sisältöjä. Ensimmäinen tapaaminen on usein raskas ja 
monille todella jännittävä kokemus, joten ryhmäkertaa 
ei tarvitse välttämättä pitää kovin pitkänä. On myös hyvä 
miettiä valmiiksi, haluaako ryhmässä käytettävän jotain 
ryhmäkerran aloitus- ja lopetusrutiineja, kuten ryhmäker-
toja käsittelevässä luvussa nostettiin esiin. Nämä tulisi ottaa 
käyttöön jo heti alussa.

Alussa tulisi keskustella myös ryhmän tavoitteesta ja siitä, 

Esittele parisi
Kopioi mukavia kuvia ryhmää varten. Kuvat voivat 
olla millaisia tahansa, eläimiä, maisemia tai vaikka 
piirroshahmoja. Tärkeintä on, että jokaista kuvaa 
on kaksi kappaletta ja että kuvia on yhtä monta, 
kuin on ryhmäläisiä ja ohjaajia yhteensä. Nämä 
kuvat asetellaan pöydälle, josta ryhmäläiset voivat 
käydä valitsemassa itselleen mieluisimman kuvan. 
Jos ryhmässä on pariton määrä osallistujia, voi 
ohjaaja itse jättää valitsematta kuvan. 

Jatkuu
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miksi on kokoonnuttu yhteen. Samoin siellä tulisi miettiä, 
että ohjaajilla on ryhmäläisten yhteystiedot ja ryhmäläisillä 
ohjaajien. Näin muutoksista ja poissaoloista on mahdollista 
ilmoittaa. Mikäli ryhmään tullaan jollain sopimuksella, 
esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen sopimuksella, voisi 
olla hyvä keskustella myös siihen liittyvistä käytänteistä 
yleisesti. Milloin toimintaraha osallistumisesta tulee? Entä 
mitä siitä seuraa, jos ryhmä keskeytyy?

Keskeisintä ensimmäisellä ryhmäkerralla on tutustuminen. 
Keitä muut ryhmäläiset ovat? Entä ohjaajat? Kaikkien on 
hyvä osallistua tutustumisharjoitukseen samalta viivalta. 
Tutustumisharjoituksen on hyvä olla sellainen, että se ei 
tunnu osallistujista liian ahdistavalta. Hyväksi on havaittu 
esimerkiksi seuraava tutustumisharjoitus:
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Myös muita tutustumisharjoituksia voi käyttää. Esimerkiksi 
koulua varten on suunniteltu runsaasti tutustumisharjoi-
tuksia, joita voi soveltaa myös muihin nuorten ryhmiin, 
kuten sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaan. Masto-
valmennuksen oppaasta (Ryhmäyttämisopas, viitattu 
31.5.2016). löydät runsaasti hyviä tutustumisharjoituksia 
sivulta 7 alkaen , kuten myös Turvallista ryhmää raken-
tamaan -hankkeen oppaasta (Turvallista ryhmää rakenta-
maan, viitattu 31.5.2016) sivulta 11 alkaen. 

RYHMÄN SÄÄNNÖT
Ryhmän alussa on hyvä keskustella myös ryhmän säännöis-
tä ja toimintaperiaatteista. Yhteisesti on hyvä sopia ainakin 
luottamuksellisuudesta, poissaoloista ja mahdollisesti myös 
puhelimen käytöstä ja tupakkatauoista. Yhteisistä säännöis-
tä ei kannata tehdä liian tiukkoja, mutta toisaalta säännöt 
luovat ryhmään myös turvallisuutta. Sääntöjäkin voidaan 
miettiä aluksi esimerkiksi parin kanssa ja sitten yhdessä 
koko ryhmänä.

Sääntöjä lähellä oleva asia, josta voidaan myös sopia yhdes-
sä ryhmäläisten kanssa, on ryhmätoimintaan sitoutuminen. 
Kuinka toimitaan silloin, kun joku ei tule ryhmäkerralle, 
eikä ole ilmoittanut poissaolostaan ohjaajille ennakkoon? 
Noudetaanko kotoa, soitetaanko perään? Näistä asioista 
on hyvä sopia myös omatyöntekijän kanssa, kun asiakasta 
ohjataan ryhmään. 

Entä keskeytyykö ryhmään osallistuminen, jos poissaoloja 
kertyy paljon? Joustavuutta poissaolojen suhteen on hyvä 
olla, jos asiakkaan elämänhallinnassa on ongelmia, mutta 
hänellä on samalla halu ja tarve osallistua ryhmätoimin-
taan. Samalla kuitenkin runsaat poissaolot ryhmästä ja 
ryhmässä silloin tällöin ”piipahtaminen” voivat vaikuttaa 
ryhmädynamiikkaan ja muiden ryhmäläisten kokemuksiin 
ryhmän sujumisesta. Tämän vuoksi tästäkin asiasta voisi 
olla hyvä sopia yhdessä ryhmän sääntöjä suunnitellessa.

RYHMÄTOIMINNAN 
SUUNNITTELEMINEN YHDESSÄ
Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmissä on havaittu hyväk-
si osallistamisen keinoksi se, että ryhmäläiset voivat 
osallistua ryhmän sisältöjen suunnittelemiseen. Se ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, ettei jotain reunaehtoja ja ehdo-
tuksia ohjaajien tulisi miettiä valmiiksi. Ryhmäläiset eivät 
välttämättä ole tottuneet siihen, että he voivat vaikuttaa 
palvelujen sisältöön. Ryhmäläisillä ei myöskään välttä-
mättä ole tiedossa millaisia vaihtoehtoja on edes tarjolla. 
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säännöt luovat 
ryhmään 
myös 
turvallisuutta

Tämän jälkeen parit muodostetaan niin, että he, 
joilla oli samanlaiset kuvat menevät toistensa luo. 
Mikäli ryhmässä on pariton määrä osallistujia, oh-
jaaja voi mennä kolmanneksi osallistujaksi jonkin 
parin kanssa. Mikäli osallistujille sosiaaliset tilan-
teet ovat vaikeita, on hyvä suunnitella etukäteen 
myös jo kysymyksiä, joihin pari selvittää vastauk-
sen. Hyviä kysymyksiä nimen lisäksi on esimerkik-
si se, miten tuli ryhmään, mitä aikoo tehdä tänään. 
Myös muita yleisiä asioita voi selvittää, kuten 
esimerkiksi lempiruokaa tai sitä, millaisesta musii-
kista pari pitää. Tähän on hyvä varata noin 10min 
aikaa. Sen jälkeen pari esitellään muulle ryhmälle.
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Jo harrastusvaihtoehdot voivat olla vieraita palveluista 
puhumattakaan. Siksi varsinkin aluksi voi olla hyvä, että 
ohjaajilla on tarjolla vaihtoehtoja, joista ryhmässä voidaan 
sitten yhdessä keskustella. Haluaako ryhmä lähteä yhdes-
sä kuntosalille, pelaamaan sulkapalloa vai keilaamaan? 
Myöskään ihan mihin tahansa ryhmässä nousseeseen 
ehdotukseen ei voida välttämättä tarttua, jos se osoittautuu 
liian kalliiksi toteuttaa tai ei muuten ole ryhmätoiminnan 
tavoitteiden kannalta järkevää toteuttaa.

Kysymyksiä ryhmän aloittamista 
suunnittelevalle

Kaikki ovat paikalla; kuinka aloitetaan? Kuka vetää 
minkä osuuden? Miten helpotetaan alun jännitystä 
ja osallistujien mahdollista ahdistusta? 

Miten kerrotaan ryhmäläisille ryhmätoiminnan 
tavoitteesta? Entä jos ryhmään tullaan jollain 
sopimuksella, mitä siitä kerrotaan yhteisesti 
ryhmäläisille?

Kuinka tutustutaan toisiimme?

Ryhmätoiminnan säännöt: millaisista säännöistä 
ryhmäläisten kanssa tulisi sopia? 

Suunnitellaanko toimintaa yhdessä ryhmäläisten 
kanssa? Miten?

Pääsevätkö kaikki ryhmäläiset kulkemaan itse ryh-
mässä? Tuetaanko ryhmässä kulkemista jotenkin? 
Noudetaanko joitain ryhmäläisiä kotoa?
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RYHMÄN 
SISÄLLÖT JA 
TOIMINTA
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Usein sosiaalisen kuntoutuksen ryhmien keskeinen ta-
voite on edellisessä luvussa käsitelty tunnetavoite. Lisäksi 
ryhmissä on asiatavoite. Nämä kaksi eivät kuitenkaan ole 
selvästi erillisiä tavoitteita, vaan sosiaalisen kuntoutuk-
sen eräitä keskeisimpiä asiatavoitteita toteutuu jo silloin, 
kun ryhmän toimivuudesta huolehditaan. Ryhmäläisten 
tavoitteena usein on, että he oppivat toimimaan ryhmässä 
ja saavat onnistuneen ryhmäkokemuksen. 

Sosiaalisen kuntoutuksen asiatavoitteita käsiteltiin en-
simmäisessä luvussa, sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä-
toiminnan asiatavoitteita puolestaan luvussa 4. Kuten 
aiemmin tuli ilmi, tavoitteiden tulee olla konkreettisia. 
Ryhmätoiminnan sisältöjä suunnitellessa nämä tavoitteet 
tulee ottaa huomioon.  Apuna voi käyttää myös Virta II 
-hankkeen ESY-menetelmä. Menetelmässä on kymmenen 
osa-aluetta: tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet; harrastuk-
set ja kiinnostuksen kohteet; opiskelu, työ ja yrittäjyys; 
asiointi ja asioiden hoitaminen; toimeentulo ja rahankäyttö; 
asuminen; arjen sujuvuus; terveys ja elinvoima; sosiaaliset 
tilanteet sekä ihmissuhteet. Ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin 
tilanteisiin apua saa jo tulemalla mukaan ryhmätoimintaan. 
Muihin teemoihin voidaan puolestaan keskittyä ryhmätoi-
minnassa toiminnan ja keskustelujen avulla. Tässä luvussa 
käsitellään tarkemmin niitä keinoja, joilla asiatavoitteiden 
toteutumista voidaan pyrkiä edistämään sosiaalisen kun-
toutuksen ryhmätoiminnassa toiminnan, keskustelujen ja 
kotitehtävien avulla.

TOIMINNALLISUUS
Ryhmän toiminnallisuus on nähty keskeisenä osana toimi-
vaa sosiaalisen kuntoutuksen ryhmää. Ryhmässä käydään 
yhdessä tutustumassa eri kohteisiin, osaan useammankin 
kerran. Yhdessä on myös tehty ruokaa ja käyty harrasta-
massa liikuntaa, jotta jaksaminen arjessa paranisi ja arkeen 
saisi mielekästä tekemistä. Kajaanin ryhmätoiminnan 

pilotissa keväällä 2015 mukana liikuntakerroilla oli myös 
nuoriso-ohjaaja ja liikunnanohjaaja Kajaanin kaupungilta. 
Liikunnallisissa kerroissa tärkeää oli, että ohjaaja toimii esi-
merkkinä. Toisaalta liian hienot urheiluvaatteet kannattaa 
jättää kotiin ja laittaa tavallinen t-paita ja verkkarit. Näin 
asiakkaille ei tule liian korkea kynnystä aloittaa liikuntaa.

Toiminnallisista ryhmäkerroista ja ryhmäkertojen sisällöis-
tä ylipäätään on esimerkkinä Kajaanin pilottiryhmän oh-
jelma keväältä 2015 (Liite 5) sekä TYP:n ryhmän ohjelma 
syksyltä 2015 (Liite 6). Erityisen mukavia yhteisiä toimin-
nallisia kertoja on ollut esimerkiksi Angry birds -puistossa 
vierailu. Siellä pääsi myös kokeilemaan erään ryhmäläisen 
toivetta – minigolfia. Sen lisäksi puistossa oli monia muita-
kin mielenkiintoisia aktiviteetteja, joita pystyi kokeilemaan 
yhdessä ryhmänä, toinen toisiaan tukien ja yhdessä uutta 
haastetta ihmetellen.

Toiminnallisuus ja toistot tekemisissä on tärkeitä sosiaali-
sen kuntoutuksen ryhmätoiminnassa silloin, kun yritetään 
saada muutosta osaksi ryhmäläisten arkea. Isot elämänta-
pamuutokset, kuten liikunnan lisääminen osaksi arkea, ei 
tapahdu yksittäisillä tutustumiskerroilla vaan toiminnasta 
pitää tulla enemmän tapa osaksi arkea. Toiminnan herät-
tämistä tunteista kannattaa pyrkiä keskustelemaan yhdessä 
ryhmäläisten kanssa. Joillekin ryhmäläisille esimerkiksi 
ryhmäliikunta voi olla hyvin hankala asia, tällöin yhdessä 
voi pohtia esimerkiksi millaista liikuntaa voisi harrastaa 
yksin. 

Mikäli ryhmäkerrat ovat pitkiä, useiden tuntien tapaamisia, 
on toiminnallisuutta hyvä liittää osaksi kaikkia ryhmä-
kertoja. Neljän tunnin keskusteluryhmä on liian pitkä, 
ryhmäläisten keskittyminen herpaantuu ja kiinnostus koko 
ryhmätoimintaa kohtaan voi lopahtaa. Kuitenkaan liikaa 
ohjelmaa ei kannata yrittää laittaa yhdelle ryhmäkerralle. 
Toiminnallinen yhdessä tekeminen vie aikaa, varsinkin 
silloin, kun ryhmäläisten toimintakyky on heikko.  
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Ryhmässä tuleekin edetä ryhmäläisten rytmin mukaan.

Liikunnan lisäksi toinen keskeinen toiminnallinen ele-
mentti on ollut ruuan laittaminen yhdessä sekä yhdessä 
ruokaileminen. Erityisen pidettyjä kertoja olivat Kajaanin 
ryhmätoimintapiloteissa Martoilta ostetut ryhmäkerrat, 
jossa ammattilaisen opastuksella ja kannustuksella kaikki 
osallistuivat ruuan valmistamiseen. Martat opastivat myös 
kodin siivoamiseen liittyvissä asioissa. Marttalassa vierailun 
lisäksi jokaisella ryhmäkerralla oli tarjolla ainakin kahvia 
ja jotain pientä välipalaa. Tällä tuettiin myös ryhmäläisten 
jaksamista – moni saattoi tulla ryhmäkerralle niin, ettei 
ollut syönyt ennen sitä mitään koko päivänä.

Joissain ryhmissä, erityisesti TYP:n ryhmässä syksyllä 2015, 
käytiin tutustumassa myös työ- ja koulutusmahdollisuuk-
siin. Työpaikkavierailujen kohteita olivat mm. Mamselli 
ja henkilöstövuokrausfirma Opteam. Mamselli hoitaa 
laitoskeittiö- ja siistimispalveluita Kajaanissa. Näiden lisäksi 
ryhmässä tutustuttiin työvoimakoulutuksiin ja ammativa-
linnanohjaukseen. Myös muissa ryhmissä tehtiin vierailuja 
KAO:lle, jotta ryhmäläisille selviäisi vaihtoehdot opiske-
lualoista. Ryhmä sai myös tietoa erilaisista opiskelutyyleistä 
ja siitä, erilaiset opiskelutyylit ja se, millaista tukea esimer-
kiksi oppimisvaikeuksiin voi saada.

Sosiaalisen kuntoutuksen pilottiryhmissä Kajaanissa 
käytiin tutustumassa myös arjenhallintaa ja mielekästä 
tekemistä arkeen tarjoaviin toimijoihin, kuten kulttuuripaja 
Marilyniin, klubitalo Tönäriin sekä talous- ja velkaneu-
vontaan. Kulttuuripaja sekä klubitalo esittelivät toimin-
taansa niin, että muut asiakkaat olivat mukana kertomassa 
toiminnasta. TYP:n ryhmässä yhteistyötä tehtiin myös 
Kajaanin kaupunginteatterin kanssa. Teatteri piti ryhmäläi-
sille muutaman ryhmäkerran, joissa pyrittiin ryhmäläisten 
itsetunnon vahvistamiseen sekä tutustumaan teatterin 
toimintaan. Ryhmäläiset pääsivät tekemään yhdessä myös 
musiikkivideon.

Toiminnallisuus voidaan kuitenkin ymmärtää myös toi-
minnallisten harjoitteiden kautta. Tällaisia ovat siis erilaiset 
ohjatut harjoitukset, joiden jälkeen käydään purkukes-
kustelu. Toiminnallisia harjoitteita voidaan käyttää myös 
ryhmäytymisen tukena. Tässä esimerkki:
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Tornin rakennuskilpailu
Molemmille joukkueille jaetaan yhtä monta A4 pa-
peria (noin 30). Tehtävänä on rakentaa mahdolli-
simman korkea torni, joka pysyy pystyssä tukemat-
ta ainakin 10 sekuntia. Rakentamiseen kannattaa 
antaa rajallisesti aikaa, esimerkiksi viisi minuuttia. 
Sinä aikana kumpi tahansa ryhmä voi huutaa hep, 
jolloin tornin pystyssä pysyminen tarkistetaan ja 
korkeus mitataan. Tehtävässä tarkoituksena on 
testata tiimitaitoja ja ryhmäläisten ongelman-
ratkaisukykyä. Lopuksi käydään keskustelu siitä, 
millaista tornia oli rakentaa, kuinka joukkue toimi 
yhteen ja kuka kenties keksi parhaat ideat korkean 
tornin saamiseksi.

Kajaanin ryhmätoiminnan pilotissa keväällä 2015 vierailtiin 
A-klinikalla. Siellä sosiaalityöntekijä piti ryhmälle toi-
minnallisia harjoitteita. Yhdessä harjoitteessa ryhmäläiset 
pääsivät piirtämään omia rajojaan. Jokainen vuorollaan 
makasi ison paperin päällä ja toinen ryhmäläisistä piirsi 
siihen toisen ryhmäläisen ääriviivat. Tämän pohjalta sitten 
keskustelimme siitä, missä menevät henkiset rajat, joita 
toiset eivät saa ylittää. 

RYHMÄKESKUSTELUT
Lähtökohtaisesti toiminnallisuus on tärkeä elementti 
sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnassa ja ohjatut 
ryhmäkeskustelut toissijaisia. Hyvää keskustelua asiak-
kaille tärkeistä asioista syntyy myös toiminnan yhteydes-
sä. Kuitenkin ohjattuja ryhmäkeskustelujakin voidaan 
järjestää tietyistä, asiakkaiden kannalta tärkeistä teemoista, 
joita ei ehkä voida käsitellä kattavasti toiminnallisesti. 
Pilottiryhmissä tällaisia kertoja olivat esimerkiksi ravit-
semusterapeutin sekä terveydenhoitajan vierailut ryhmä-
kerroilla. Nämäkin on kuitenkin hyvä toteuttaa niin, että 
ryhmäläiset saadaan osallistumaan keskusteluun, eikä niin, 
että asiantuntija pitää yksinpuhelua ryhmäläisille.

Ravitsemusterapeutti toteutti oman vierailunsa niin, että 
ryhmäläiset osallistuivat aktiivisesti keskusteluun. Hän 
oli muotoillut työssään vastaan tulevista kysymyksistä 
eräänlaisia tilanteita ja väittämiä, jotka ravitsemusterapeutti 
sitten jakoi ryhmäläisille (Liite 7). Ryhmäläisten tuli pohtia, 
kuinka he toimisivat vastaavassa tilanteessa tai auttaisivat 
avun tarpeessa olevaa nuorta. Jos lapun saaneella ryhmä-
läisellä ei ollut ratkaisuideoita, asiaa pohdittiin yhdessä 
koko ryhmän kesken. Lisäksi unettomuuteen mietittiin 
yhdessä ratkaisukeinoja TYP:n terveydenhoitajan kanssa. 
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21.1.  klo 12-15 Tutustuminen

28.1.  klo 12-15 Ryhmäytymisretki Vimpelinvaaralle

4.2.  klo 11.45-15 Eines ja Kumppaniksille tutustuminen

11.2.  klo 12-15 Keilaus, teemana ystävänpäivä (TYPAssa)

18.2.  klo 12-15 Liikunnan hyödyt: kuntosalille tutustuminen  
   (Kaukavedellä klo 12) (Kaukaveden kokoushuone)

24.2.  klo 12-15 Tutustuminen KAO:lla opiskeluvaihtoehtoihin  
   ja opiskelutyyleihin

4.3.  klo 12-15 Tennis, sulkapallo tai squash (Tennishalli)

11.3.  klo 12-15 Frisbeegolfia Kajaanihallilla

20.3.  klo 10-13 Marttala: taloudenhallinta

25.3.  klo 12-15 Kuntosali, kävely ja ruokailu

1.4.  klo 12-15 Terveydenhoitaja paikalla: keskustelua  
   uniongelmista (TYPA)

9.4.  klo 19-21 Teatteri: Rikos ja rangaistus

10.4.  klo 10-13 Marttala: ruokaa pienellä budjetilla

17.4.  klo 10-13 Marttala: neuvoja kodin puhtaanapitoon

22.4.  klo 12-15 Joutenlampi

29.4.  klo 12-15 Vappukarkelot

OHJELMA 
kevät 2015

MILLOIN? MITÄ TEHDÄÄN?
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27.8.  klo 11-15  Tutustuminen, ryhmän tavoitteet ja pelisäännöt

3.9.  klo 11-15  Ryhmäytyminen Ruuhijärvellä

10.9.  klo 11-15  Keilaus ja terveydenhoitaja Tuija Hyttinen

17.9.  klo 11-15  Tutustuminen henkilöstövuokrausfirmoihin

24.9.  klo 11-15  Yritystutustuminen

1.10.  klo 11-15  Liikuntaa

8.10.  klo 11-15  KAO:n eri opintolinjoja (myös Seppälä)

15.10.  klo 11-15  Klubitalo Tönäri, teatteri

22.10.  ---------  Syysloma, ei ryhmää

29.10.  klo 11-15  Työvoimakoulutus ja sähköiset palvelut

4.11.  klo 10-14 Ravitsemusterapeutti

10.11.  klo 11-15  A-klinikan palvelut

19.11.  klo 11-15  Ammatinvalinnanohjaus, Omasoten esittely

26.11.  klo 11-15  Työvoimayhdistys, Talous- ja velkaneuvonta

27.11.  klo 11-15  Teatteri

3.12.  klo 11-15  Yritystutustuminen, teatteri

10.12.  klo 11-15  Liikunta, teatteri

17.12.  klo 11-15  Pikkujoulut

L I I T E  6  T Y P : N  RY H M Ä N  O H J E L M A ,  SY K SY  2 0 1 5

OHJELMA 
syksy 2015

MILLOIN? MITÄ TEHDÄÄN?
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Terveydenhoitaja jakoi ryhmäläisille myös vinkkejä, kuinka 
unihygieniaa parantamalla myös unenlaatu paranee. Lisäksi 
pohdittiin älylaitteiden vaikutusta unenlaatuun.

Lisäksi pilottiryhmissä keskusteltiin myös ystävyydestä 
ja yksinäisyydestä sekä rahankäyttöön ja säästämiseen 
liittyvistä asioista. Rahankäytön ja oman talouden hahmot-
tamisen avuksi tehtiin myös yksinkertainen tehtävä syksyn 
2014 ryhmätoiminnan pilotissa Kajaanissa, Talous haltuun 
(Liite 8).

KOTITEHTÄVÄT
Ryhmässä voidaan antaa myös kotitehtäviä seuraavaksi 
ryhmäkerraksi. Kotitehtävien avulla voidaan opetella kykyä 
hoitaa sovittuja tehtäviä. Kotitehtävien tulee olla melko 
konkreettisia ja helppoja toteuttaa. Pitää myös miettiä, 
miten ryhmäläiset pääsevät osallistumaan ryhmäkertaan, 
vaikka eivät olisikaan tehneet sovittua kotitehtävää seuraa-
vaksi kerraksi. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmissä riski on 
kuitenkin aika iso, että tehtävä jätetään tekemättä. Ryhmissä 
on kokeiltu kotitehtävinä esimerkiksi ihmekysymystä, CV-
netin tekemistä sekä valokuvan tuomista ryhmään:
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Valokuvatehtävä
Tuo ensi kerraksi mukanasi valokuva, joka tuo 
sinulle hyvää mieltä. Kuva voi olla vanha paperiku-
va lapsuudesta tai puhelimen muistikortilla oleva 
tuorekin kuva. Jos sinulla ei ole mitään kuvaa ole-
massa, voit myös ottaa uuden kuvan, josta sinulle 
tulee hyvä mieli tai leikata hyvän mielen kuvan 
lehdestä.

Keskustelemme kuvasta seuraavalla ryhmäkerral-
la. Mihin yhteyteen kuva liittyy ja millaisia tunteita 
se herättää meissä?

Kysymyksiä ryhmän sisältöjä 
pohtivalle

Onko ohjelma suunniteltu ja tavoitteiden mukainen? 
Miten aikataulu huomioidaan?

Onko ryhmässä toiminnallisuutta? Mikä toiminnan 
tavoite on?

Millaisia toiminnallisia harjoituksia ryhmässä käy-
tetään? Suunnitellaanko niille varaharjoituksia, jos 
suunnitellut harjoitukset eivät onnistu? 

Pystyvätkö kaikki osallistumaan ryhmän toi-
mintoihin? Mikäli ei (esim. kuntoiluun), kuinka 
menetellään?

Miten ryhmäläiset voivat vaikuttaa siihen, millaista 
toimintaa ryhmässä on?

Miten toiminta ohjeistetaan? Tarvitseeko niiden 
toteuttamiseksi jotain materiaalia? Kuka hankkii 
materiaalit? Onko mukana ulkopuolinen vetäjä?

Millaisia harjoituksia ryhmässä käytetään keskuste-
lun tukena? 

Annetaanko kotitehtäviä?
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Mieti omalla kohdallasi
Kannattaako nälkäisenä mennä kaup-
paan? Perustele vastauksesi

Laiskuus on monen mielestä suurin 
este liikkumiselle. Miten ratkaiset 
asian?

Mainitse kolme keinoa, miten voisi 
lisätä kasvisten, hedelmien ja marjojen 
syöntiä

Minulle on ihan sama mitä minä syön. 
En jaksa välittää siitä, mitä ruoka 
sisältää ja onko se terveellistä. Mitä 
seurauksia tästä voi kehittyä?

Tykkään katsoa tosi paljon hyviä 
leffoja. Siinä samalla tulee löhöttyä 
sohvalla ja meneehän siinä joku sipsi- 
ja popparipussikin. Miten pääset 
tavasta eroon?

Useissa tutkimuksissa on todettu, että 
perheiden yhteiset ateriat ovat mo-
nella tapaa tärkeitä ja tukevat lasten 
ja nuorten hyvinvointia. Mitä mieltä 
sinä olet asiasta? Mitä hyvää ja mitä 
huonoa voi olla perheiden yhteisissä 
aterioissa?

Liikkumaan lähteminen ei ole aina 
helppoa. Mikä sinun kohdalla on isoin 
este liikunnan harrastamiselle? Mitä 
ratkaisuja keksit esteen poistamiseksi?

Kerro kolme liikunnasta saatavaa 
hyötyä.

Olet juuri syönyt iltaruuan. Tekee 
hirveästi mieli syödä vielä keksiä ja 
suklaata. Miten hallitset mielitekojasi?

Mitä mieltä olet sanonnasta ”Lautanen 
pitää syödä tyhjäksi”?

Tilanne päällä
Kaveriporukkaan kuuluu yksi kaveri, 
jonka käyttäytymistä hieman ih-
mettelet. Hän ei koskaan syö mitään 
karkkeja tai roskaruokia. Sanoo ettei 
tykkää niistä. Se on tosi laiha ja eikä 
näytä kovin terveelle. Olette hieman 
huolissaan tyypistä. Miten toimit?

”Mun seurustelukumppani on sellai-
nen, että se stressaa tosi paljon kaikkia 
asioita. Sitten sillä on sellainen tapa, 
että kun se on surullinen tai pettynyt, 
se hakee kaupasta ison suklaalevyn. 
Mä olen yrittänyt sanoa sille, että ei 
taida suklaat paljon auttaa.” Mitä mui-
ta keinoja alakuloon voisit suositella?

Haluaisit pudottaa painoa ja laihtumi-
nen on mukavasti lähtenyt käyntiin. 
Illanvietto ystävien kanssa on tulossa. 
Tiedät, että tarjolla on paljon hyvää 
ruokaa ja juomaa. Miten toimit?

”Kun olin lapsi, meidän perheessä syö-
tiin ihan normaalisti. Vanhemmat teki 
aina ruoan ja jotain salaattia oli välillä 
tarjolla. Kun muutin pois kotoa, ei 
kokkailu ole kiinnostanut. Käyn usein 
ostamassa jotain valmisruokaa, esim. 
pizzaa ja laatikoita. Rahaa ruokaan ei 
hirveästi ole. Tekisi mieli syödä jotain 
kasvisjuttuja, mutta en osaa niitä ostaa 
tai tehdä niistä mitään. Alkaa tökkiä 
jo nuo kaupan valmisruuat.”

”Meidän porukkaan kuuluu yksi 
tyttö, joka on ehkä vähän pullea. 
Ei mikään lihava. Se syö kaikkee ja 
tykkää herkuista. Itse asiassa se tykkää 
tosi paljon herkuista ja ihmettelenkin, 
ettei se ole sen lihavampi. Joku kertoi 
mulle, että oli kuullut, että se tyttö 
käy oksentelemassa. Miksiköhän?” 
Kuinka auttaisit tyttöä / puuttuisit 
tilanteeseen?

Tietoa
Totta vai tarua? Alkoholin suurku-
luttaja on mies, joka nauttii kerralla 
7 annosta alkoholia tai enemmän, tai 
viikossa 24 annosta.

Oikein vai väärin?  4dl (2 lasillista) 
rasvatonta maitoa sisältää yhtä paljon 
energiaa kuin 0,33l keskiolutta tai  
sokerillista limpparia.

Oikein vai väärin?  Litra mansikoita 
(500g) sisältää yhtä paljon energiaa 
kuin 40g suklaapatukka.

Totta vai tarua? Sikspäkki olutta sisäl-
tää energiaa enemmän kuin lautas-
mallin mukainen ateriakokonaisuus.

Kumpi liikuntasuoritus kuluttaa 
enemmän energiaa? 
a) kävely kolmessa 10 minuutin 
pätkässä 
b) kävely 30 minuutin ajan

Aikuiselle ihmiselle sopiva sokerimää-
rä päivässä on 
a) 10 palaa 
b) 22 palaa 
c) 51 palaa

Tänä päivänä suositellaan viikoittain 
max puoli kiloa punaista lihaa ja 
prosessoituja lihatuotteita (kinkut, 
makkarat). 

Miksiköhän rajoitus? 
a) lisää syöpäriskiä 
b) lisää diabetesriskiä 
c) voi nostaa kolesteroliarvoja

Totta vai tarua? Yöllä rasvaisten ruo-
kien syöminen on haitallisempaa kuin 
päivällä.

L I I T E  7  R AV I T S E M U S T E R A P E U T I N  T E K E M I Ä  VÄ I T T Ä M I Ä

Ravitsemusterapeutin tekemiä väittämiä
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L I I T E  8  T E H T ÄVÄ  T A L O U D E N H A L L I N N A N  T U E K S I ,  ” T A L O U S  H A L T U U N ”

Tulot kuukaudessa 
Paljonko on tuloja? Mistä rahaa tulee? Milloin rahat tulevat? €

Toimeentulotuki/Työmarkkinatuki              

Asumistuki                             

Muut

Yhteensä

Lainat 
Onko sinulla lainaa/velkoja/ulosotossa?  Miten hoidat sen takaisinmaksua?

         

Yllättävät menot 
Toisinaan tulee eteen tilanteita, joissa rahaa tarvitaankin arvioitua enemmän,  
esimerkiksi pyykinpesukone menee rikki. Mitä teet tällaisessa tilanteessa?

           

Menot kuukaudessa 
Paljonko jää näiden menojen jälkeen rahaa kuukaudessa? Mitä se tarkoittaa viikossa? Mihin se kuluu? €

Vuokra             

Vesi                                

Sähkö 

Puhelin  

Netti 

Lääkkeet 

Vakuutukset

Muut säännölliset menot

Yhteensä

Talous haltuun 
Tehtävä taloudenhallinnan tueksi
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RYHMÄN 
PÄÄTTÄMINEN

08



Ryhmällä on yleensä alku ja loppu, ainakin, jos kyseessä on 
suljettu ryhmä. Yleensä jo ryhmän alkaessa ryhmäläisillä-
kin on tiedossa, milloin ryhmä päättyy. Alussa se kuitenkin 
voi tuntua kaukaiselta asialta ja ryhmän kuluessa ryhmän 
päättymisen saattaa unohtaa. Kun ryhmän saa toimivaksi ja 
ryhmään osallistujat viihtyvät hyvin ryhmässä, on ryhmän 
lopettaminen asiakkaille eräänlainen luopumisprosessi. 
Siksi ryhmän päättämisestä on hyvä alkaa puhua jo hyvissä 
ajoin – useammalla viimeisistä ryhmäkerroista. Yhdessä 
voidaan esimerkiksi suunnitella sitä, kuinka viimeinen 
ryhmäkerta vietetään.

VIIMEINEN RYHMÄKERTA
Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan piloteissa 
viimeistä ryhmäkertaa on vietetty muun muassa pikkujou-
lujen tunnelmissa. Yhdessä on käyty niin teatterissa kuin 
keilaamassakin, asiakkaiden toiveiden mukaan. Viimeisellä 
ryhmäkerralla on hyvä koota yhteen sitä, mitä ryhmässä 
on tehty ja millaisia mietteitä ryhmäläisillä on ryhmään 
osallistumisesta. Tässä yhteydessä yhteenvedon tukena ryh-
mätoiminnan piloteissa Kajaanissa käytettiin ryhmähaas-
tatteluja. Haastatteluissa kerättiin ensisijaisesti materiaalia 
ryhmän vaikuttavuuden arviointiin, mutta haastattelu 
auttoi ryhmäläisiä myös vetämään yhteen kokemuksia 
ryhmätoiminnasta.

Viimeisestä ryhmäkerrasta on hyvä jäädä myös jo-
kin muisto ryhmäläisille. Ryhmätoiminnan pilotissa 
Kajaanissa askarreltiin yhdessä ns. ”positiivisuuslaput”. 
Positiivisuuslappujen ideana oli, että jokainen ryhmäläinen 
sekä ohjaaja kirjoittavat toisilleen jotain positiivista toisesta 
ryhmäläisestä. Mikäli ei keksi mitään omaperäistä, voi 
toivottaa vaikka hyvää joulua tai kevättä. Yleensä jokainen 
kuitenkin keksi toisistaan jotain mukavaa sanottavaa, niin 
toisten onnistumisista kuin persoonan piirteistä. Jokainen 
ryhmäläinen lisäksi askarteli kartongille omannäköisensä 

lapun. Lapun sai leikata erimuotoiseksi ja koristella 
parhaaksi näkemällään tavalla tussein ja vaikka lehdestä 
leikatuin kuvin. Laput voidaan jättää jonnekin syrjään, 
jonne jokainen voi ehtiessään käydä kirjoittamassa toisille 
positiivisia kommentteja. Näin tilanteesta luodaan rennom-
pi, kuin silloin, jos laput kiertävät kerralla piirissä. TYP:n 
ryhmässä Kajaanissa syksyllä 2015 ryhmäläiset saivat lisäksi 
osallistumisestaan sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimin-
taan todistuksen  
(Liite 9).

OMATYÖNTEKIJÄN ROOLI  
RYHMÄN PÄÄTTYESSÄ
Kun ryhmä päättyy, omatyöntekijän rooli nousee jälleen 
keskeiseksi, sillä ryhmäläisen jatkopolkuja tulee pohtia 
yhdessä. Onko elämänhallinnassa tapahtunut muutoksia 
ryhmään osallistumisen myötä? Voisiko ryhmän jälkeen 
osallistua esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan tai 
hakeeko ryhmäläinen mahdollisesti esimerkiksi opiske-
lemaan? Millaista tukea asiakas kenties jatkossa tarvitsee 
tavoitteidensa tueksi? Viimeisellä ryhmäkerralla onkin 
yleensä samalla katsottu, että ryhmäläisellä on aika varat-
tuna omatyöntekijälle jatkon suunnittelemiseksi. Tämä on 
kätevää silloin, kun omatyöntekijä on mukana ohjaamassa 
ryhmää.

Sen sijaan ryhmässä kertyneen tiedon välittäminen ryhmän 
ulkopuolella olevalle omatyöntekijälle on asia, johon tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Hyvä keino voisi olla se, että 
ryhmän ohjaaja, asiakas ja omatyöntekijä tapaavat kaikki 
yhdessä. Tällaista mallia kokeiltiin Kajaanissa ryhmätoi-
minnan pilotissa syksyllä 2014. Siihen ryhmän ohjaajan on 
hyvä valmistautua tehden yhteenvetoa asiakkaan ryhmä-
toimintaan osallistumisesta. Missä asiakas onnistui hyvin 
ryhmätoiminnassa? Entä millaisia asioita ohjaaja näkee 
ehkä haasteena jatkossa? Asiakkaan omat näkemykset on 
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kuitenkin syytä pitää keskiössä. Minkä asiakas näki kes-
keisenä ryhmätoiminnassa? Entä millaisena asiakas pitää 
toimintakykyään ryhmän jälkeen? Ryhmän ohjaajan rooli 
verkostossa on lähinnä tukea asiakasta kertomaan näke-
myksiään ja kokemuksiaan ryhmästä.

Monet pilottiryhmiin osallistuneet asiakkaat, nuoret 
aikuiset, aloittivat opinnot tai kuntouttavan työtoiminnan 
ryhmän jälkeen. Toisinaan taas voi näyttää siltä, että asiak-
kaan tilanne muuttuukin huonompaan suuntaan. Asiakas 
saattaa esimerkiksi päätyä sairaslomalle. Tämä kuitenkin 
voi enemmänkin olla seurausta siitä, että asiakkaalle on tul-
lut selvemmäksi oma tilanne tai hän saa nyt palveluita, joita 
olisi jo aiemmin tarvinnut kuntoutumisensa tueksi. 

RY H M Ä N  PÄ Ä T T Ä M I N E N

moni oli 
pitänyt 
yhteyttä 
toisiinsa 
ryhmän 
jälkeen

JÄLLEENTAPAAMINEN
Toisinaan ryhmästä luopuminen voi olla asiakkaille vai-
keaa. Asiakkaat saattavat toivoa ryhmälle jatkoa. Tällöin 
on mahdollista järjestää jälleentapaaminen ryhmälle, jossa 
yhdessä tehdään jotain mukavaa tekemistä ja kuullaan 
sitä, mitä toisille ryhmäläisille kuuluu ryhmän jälkeen. 
TYP:n ryhmä Kajaanissa järjesti tällaisen jälleentapaami-
sen keväällä 2016. Ryhmäläisistä paikalle tuli kolme. Osa 
ryhmäläisistä oli estynyt tulemaan mm. sen vuoksi, että oli 
opiskelemassa. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmän jälleen-
tapaamiseksi tämä oli ihan hyvä määrä kokoon saatuja 
asiakkaita, ottaen huomioon, että ryhmän loppumisesta oli 
kulunut jo viisi kuukautta. 

Ohjaajat olivat positiivisesti yllättyneitä siitä, kuinka moni 
oli pitänyt yhteyttä toisiinsa ryhmän jälkeen. Kuitenkin 
haastavaa on se, mitä poissaolevien ryhmäläisten kuulu-
mista voidaan keskustella jälleentapaamisella. Jos toinen 
ryhmäläinen tietää, mitä asiakkaalle kuuluu, voiko hän ker-
toa siitä muulle ryhmälle? Selvintä olisi rajata keskustelua 
niin, että kerrotaan muille vain omista kuulumisista, jolloin 
poissaolijoiden yksityisyyttä ei loukata.

Kysymyksiä tueksi ryhmän 
päättämistä suunnittelevalle

Mitä ryhmäläiset ovat kokeneet saaneensa ryhmäs-
tä? Mikä on muuttunut elämässä? Miten yhdessäolo 
on koettu? Millaisia jatkosuunnitelmia nuorille on 
tullut?

Jääkö ryhmästä jokin konkreettinen muisto ryhmä-
läisille viimeiseltä ryhmäkerralta?

Miten ohjaajat kokoavat ryhmän yhteen niin, että 
kaikille tulee selväksi ryhmän päättyminen ja ryh-
mäläiset osaavat luopua ryhmästä hyvällä mielin?

Miten ryhmäläisille varmistetaan positiivinen pa-
laute ryhmässä toimimisesta?

Onko suunnitteilla jälleentapaamista ryhmäläisten 
kesken?
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L I I T E  9  T O D I S T U S  RY H M Ä T O I M I N T A A N  O S A L L I S T U M I S E S T A

TODISTUS

on osallistunut työvoiman palvelukeskuksen  
Vahvistu Osallisuudesta – ryhmätoimintaan  

ajalla 24.8. – 20.12.2015.

Ryhmä on tarjonnut säännöllistä tekemistä 1pv/vko. Toiminta on sisältänyt 
yhdessä tekemistä, tutustumista eri aloihin ja palveluihin. Sähköiset palvelut 

ovat tulleet tutuksi.  Ryhmän aikana on päivitetty cv. 

Kajaani 17.12.2015

Ohjaajan nimi Ohjaajan nimi

43



Ryhmätoiminnan vaikutuksia on hyvä pysähtyä myös arvi-
oimaan ryhmän jälkeen, jotta toimintaa voitaisiin parantaa 
ja kehittää. Mikä ryhmässä toimi hyvin? Mitä ryhmäläiset 
saivat ryhmään osallistumisesta? Mitä voitaisiin tehdä ensi 
kerralla toisin? Kajaanin pilottiryhmissä vaikuttavuutta 
arvioitiin asiakkaiden itsearviointilomakkeilla (Liite 10). 
Itsearviointilomakkeet tehtiin ryhmätoiminnan tavoit-
teiden ja sisältöjen pohjalta pohtien, millaista muutosta 
asiakkaiden arjessa voisi olla havaittavissa jo heti ryhmän 
päättyessä. Suurimmaksi keskeiseksi muutokseksi yleensä 
nousi sosiaalinen vahvistuminen ja omien voimavarojen 
tunnistaminen. Lyhyellä aikavälillä onkin usein vaikea 
havaita muutosta arjessa tai omien tavoitteiden selkeytymi-
sessä. Ryhmässä havaittuja asioita täytyy ehkä vielä proses-
soida, että ne saisi osaksi omaa arkea. Näiden suhteen tulisi 
kiinnittää enemmän huomiota siihen, millaisia muutoksia 
tapahtuu pitkällä aikavälillä.

Ryhmältä voi saada myös arvokasta asiakastason tietoa 
päätöksentekoon ja ryhmää voidaan hyödyntää myös 

eräänlaisena kehittäjäasiakasryhmänä. Pilottiryhmiä hyö-
dynnettiin mm. asiakkaille suunnatun esitteen suunnitte-
lussa. Lisäksi Kreeta Moilanen teki Kajaanin pilottiryhmäs-
tä syksyltä 2014 keväällä 2015 opinnäytetyönsä. Hän järjesti 
ryhmähaastatteluja ryhmäkokemuksiin ja asiakkuuteen 
liittyen. Opinnäytetyössään hän sovelsi Bikva-menetelmää, 
jossa kerääntynyttä tietoa viedään työntekijöille, esimie-
hille ja poliittisille päättäjille. Näin voidaan vaikuttaa myös 
ryhmätoiminnan tulevaisuuteen.

Lisäksi ryhmätoiminnan pilotissa keväällä 2015 järjestettiin 
Virta II -hankkeen toimesta myös yksilöhaastattelut ryh-
mätoimintakokemuksista asiakkaille. Yksilöhaastattelujen 
etuna on se, että asiakkaat uskaltavat ehkä avoimemmin 
kertoa myös eriäviä näkemyksiään. Yksilöhaastattelujen 
aineiston ja itsearviointilomakkeiden vastauksien pohjalta 
suunniteltiin apukysymyksiä ryhmätoiminnan suunnitte-
luun, aloittamiseen, ohjaamiseen ja päättämiseen. Tässä 
käsikirjassa nämä apukysymykset on jaettu omien lukujen-
sa alle ryhmätoiminnan ohjaajan tueksi.

A R V I O I N T I  J A  VA I K U T T AV U U S

ARVIOINTI JA 
VAIKUTTAVUUS
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L I I T E  1 0  I T S E A R V I O I N T I L O M A K E

Arvioi väittämät asteikolla 1-10  
1=en lainkaan samaa mieltä, 10=täysin samaa mieltä. 

Sosiaalinen vahvistaminen 1 - 10
Olen saanut uusia kavereita ryhmän aikana               

Olen pitänyt ryhmän aikana enemmän yhteyttä vanhoihin kavereihin tai sukulaisiin                                   

Uskallan ottaa itselleni vastaan tukea aiempaa paremmin

Olen oppinut ryhmässä paremmin ilmaisemaan mielipiteitäni

Kestän paremmin eriäviä mielipiteitä ryhmässä

Muualla asioiminen ja asioiden hoito on helpottunut, kun olen osallistunut ryhmään

Kiinnostukseni osallistua muuhun toimintaan on lisääntynyt

Suhtaudun ryhmätoimintaan aiempaa positiivisemmin

Arjen hyvinvointi 1 - 10
Vuorokausirytmini on muuttunut ryhmään osallistumisen myötä               

Olen lisännyt liikunnan määrää arjessani ryhmän aikana                                

Olen kokeillut ryhmässä saamia nukkumista parantavia vinkkejä

Olen valmistanut ruokaa kotona useammin kuin ennen ryhmää

Syön terveellisemmin kuin ennen ryhmään osallistumista

Jaksan paremmin hoitaa askareita ja sovittuja asioita kuin aikaisemmin

Omien tavoitteiden selkeytyminen 1 - 10
Tietoni Kajaanin koulutusmahdollisuuksista ovat kasvaneet              

Tietoni erilaisista opiskelutavoista ovat kasvaneet                                  

Olen löytänyt kiinnostavan opiskelualan, jolle aion tulevaisuudessa hakeutua opiskelemaan

Olen saanut uusia vinkkejä ja neuvoja työnhakuun

Tulevaisuuden suunnittelu on aiempaa helpompaaä

Omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen 1 - 10
Olen saanut uusia ajatuksia siitä, mitä minun pitäisi tehdä, jotta voisin parantaa arkeani           

Tiedän nyt paremmin missä asioissa olen hyvä                                   

Olen löytänyt uusia vahvuuksia/hyviä puolia itsestäni
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RYHMÄNOHJAAJAN MUISTILISTA
Muista ryhmätoiminnan tavoitteet

Suunnittele sisältöjä

Etukäteisvalmistelut ennen ryhmäkertoja

Huomioi kaikki tasapuolisesti

Käytä tilannetajua

Muistuta seuraavasta tapaamisesta

Muista positiivinen ja rento asenne




