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Turvallisen ryhmän osa-alueet 

Keskustelun tarkoituksena on miettiä, miten tässä yksikössä huolehditaan 

ryhmän turvallisuuden tukemisesta. Alla olevien turvallisen ryhmän osa-alueiden 

ja niihin liittyvien apukysymysten avulla on tavoitteena kartoittaa, mitä kaikkea 

tässä yksikössä jo tehdään turvallisten opiskelijaryhmien tukemiseksi, mikä 

toimii ja mikä ei ja mitä pitäisi kehittää lisää. 

Kirjatkaa ylös keskustelussanne syntyneitä ideoita ja huomioita.  

 

1. Opiskelijoiden tutustuminen lukukauden alussa  

 

a. Miten yksikössänne panostetaan opiskelijoiden tutustumiseen 

lukukauden alussa?  

 

b. Miten huomioidaan uudet koulun aloittavat opiskelijat? Millaisia 

tutustumistilaisuuksia heille järjestetään? Miten ryhmäytymispäivät 

toimivat (ajankohta, ohjelma jne.)? 

 

c. Miten jatkavien ryhmien opiskelijat huomioidaan lukuvuoden alussa?  

 

d. Entä opiskelijat, jotka aloittavat kesken lukukauden? Miten heidät 

huomioidaan? 

 

e. Miten ylempien kurssien opiskelijat osallistuvat opiskelijoiden 

tutustuttamiseen toisiinsa ja yksikköön? 

 

f. Miten opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa lukuvuoden alkua ja 

yhteisiä käytäntöjä? 

 

g. Mitä nykyisistä käytännöistä pitäisi parantaa?  

 

h. Mitä muuta tarvitaan? 
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2. Opiskelijaryhmän yhteishengen kohottaminen ja 

ylläpitäminen  

 

a. Miten ryhmän yhteishenkeen kiinnitetään huomiota luokissa? 

 

b. Miten luokissa kartoitetaan yhteishenkeä?  

 

c. Miten ryhmän yhteishenkeä nostatetaan kursseilla? 

 

d. Mitä yhteishenkeä nostattavia tilaisuuksia yksikössänne järjestetään 

vuoden aikana? Näistä voi tehdä listan. 

 

e. Miten myönteiset asiat ja onnistumiset ovat esillä yksikössänne? 

 

f. Miten opiskelijat voivat vaikuttaa yhteishenkeä lisäävään toimintaan? 

 

g. Mitä nykyisistä käytännöistä pitäisi parantaa?  

 

h. Mitä muuta tarvitaan? 
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3. Ryhmissä esiintyviin haasteisiin puututaan järjestelmällisesti 

ja yhdenvertaisesti 

 

a. Miten varmistetaan opiskelijoiden tasapuolinen kohtelu? 

 

b. Miten ryhmissä huomataan kiusaamista ja yksinäisyyttä? 

 

c. Miten ryhmissä puututaan esimerkiksi kiusaamiseen, ilmapiirin 

huonontumiseen? 

 

d. Miten opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa puuttumisen malleja? 

 

e. Miten opiskelijat ovat mukana haasteiden ratkaisemisessa? 

 

f. Miten seuranta haasteen ratkeamisen jälkeen on järjestetty? 

 

g. Mitä nykyisistä käytännöistä pitäisi parantaa?  

 

h. Mitä muuta tarvitaan? 

 

 

 


