
 

BEPRO-RYHMÄVALMENNUS 
 

Sujuvat omat polut -hankkeessa kokeiltiin moniammatillisena yhteistyönä toteutettavaa 

ryhmävalmennusta uraohjauksessa. Ryhmävalmennukset toteutettiin kahden ammatillisen 

koulutuksen järjestäjän sekä paikallisen ohjaamon, Byströmin Ohjaamon nuorten palvelun sekä TE-

palvelun tiiviinä yhteistyönä. Ryhmän toiminnassa mukana on ollut nuorisotyöntekijöitä, etsiviä 

nuorisotyöntekijöitä, TE-palveluiden asiantuntija, ammatinvalintapsykologi sekä kaksi ammatillisen 

puolen opinto-ohjaajaa. Lisäksi ryhmässä on ollut vierailijoina mm kasvatustieteen opiskelijoita ja 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajia. Toisessa pilotissa toimijana oli myös yläkoulun 

ohjaushenkilöstöä, joiden kanssa tähdättiin yhteiseen ohjaustyöhön.  

Ryhmävalmennusten tavoitteena on tukea ja ohjata yläkouluikäisiä ammatinvalinnassa sekä rakentaa 

ohjata ja tukea osallistujien opiskelu- ja urapolun suunnittelussa. Tuloksena syntyi uudenlainen 

alueellinen ohjauksen toimintamalli, jolla voidaan tukea myös työnhakua sekä osallistujien vertaistukea. 

Pilotissa tavoitteena oli ohjata ja tukea ryhmätapaamisin osallistuneita koulutukseen hakeutumisessa. 

Syksyn 2019 ja kevään 2020 pilotoitiin neljän ryhmän toteutus ja toiminta on jatkumassa 

perusrahoituksella osana hakeutumis-/nivelvaiheen ohjausta alueella.  Tarkempana kohderyhmänä 

valmennuksissa on ollut peruskoulun 9. tai 10. luokalla opiskelevat nuoret sekä ilman ammatillista 

tutkintoa olevat 18-29 vuotiaat, jotka kaipaavat tukea ja ohjausta ammatinvalintaan sekä apua oman 

opiskelu- ja uranpolun suunnitteluun. Nivelvaiheen ohjausta tarjoaviin ryhmiin oli mahdollisuus ohjata 

myös ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia, keskeyttämisvaarassa olevia nuoria.   

Ryhmän toiminnan suunnittelu tehtiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ohjattavien löytymiseksi 

panostettiin markkinointiin ja tiedottamiseen mm. tekemällä tiedotusta Byströmin Ohjaamon eri 

kanavissa, kaupungin kautta (mm. esittelyt yläasteet), TE-toimistolla sekä työpajoilla. Yli 18-vuotiaiden 

ryhmästä tiedotettiin ammattiopiston somekanavilla sekä ammattiopiston sisällä. Nuorten ryhmien 

osalta toiminta saatiin käynnistymään syksyllä 2019, vanhempien ryhmän osalta ryhmien 

käynnistyminen jouduttiin perumaan kaksi kertaa liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 9. Ja 10. 

luokkalaiset osallistuivat ryhmään koulupäivän aikana. työttömille työnhakijoille osallistuminen 

suunniteltiin sellaisiksi, että osallistuminen olisi täyttänyt myös aktiivimallin kriteerit. Ryhmäkooksi 

sovittiin enintään 10 henkilöä, tapaamiset suunniteltiin kolmen tunnin mittaisiksi. Ne toteutettiin 

viikoittain viitenä kertana. Ryhmät olivat ilmaisia, ja niissä tarjottiin ajankohdasta riippuen joko 

aamupalaa tai välipalaa. Sisältöinä ovat olleet mm. ammatilliseen koulutukseen ja aloihin tutustuminen, 

omien vahvuuksien löytäminen ja nuoren omat kehittämisenkohteet, Itsetuntemus, nuoren 

koulutuspolun rakentaminen ja urasuunnittelun aloittaminen. Kaikilla osallistujilla on ollut mahdollisuus 

yksilöohjaukseen sekä ovat saaneet tietoa myös TE-palveluiden tarjoamista mahdollisuuksista.  

Tapaamisten sisältöjen rakentamiseen myös osallistujat ovat saaneet osallistua.  

Ryhmätapaamisten sisältörunkoesimerkki:  

1.tapaamiskerta  

• Tutustuminen muihin ryhmän jäseniin ja ryhmän ohjaajiin.  

• Ryhmän tarkoitus ja sisältöjen esittely. Toiveet tapaamisille.  

• Ryhmän säännöistä sopiminen.  



 

• Tavoitteiden asettaminen ryhmän sekä omalle työskentelylle 

• Koulumotivaatioprofiiliin (alle 25-v) tai persoonallisuustestiin (yli 25-v) 

perehtyminen 

• Byströmin nuorten palveluiden ja OSAO Oven palveluihin tutustuminen 

 2. tapaaminen  

• Teemana itsetuntemus omien arvojen, vahvuuksien ja motiivien tunnistamisen 

kautta 

• Pieni alustus aiheeseen ja tehtäviä sekä keskustelua 

3. tapaaminen 

• Teemana arjen- ja elämänhallinta ja sen merkitys, opiskelutaidot ja omien 

vahvuuksien valjastaminen käyttöön 

• Pieniä alustuksia aiheista sekä tehtäviä ja keskustelua 

4. tapaaminen 

• Teemana oma osaaminen.  

• Pieni alustus aiheesta 

• Oman osaamisprofiilin sekä CV:n laatiminen 

5. tapaaminen 

• Teemana koulutukseen hakeminen 

• Pieni alustus eri koulutusvaihtoehdoista ja hakuväylistä 

• Tehtäviä 

• Paikalla ammatinvalintakoira Pilvi 

 
 


