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1. JOHDANTO 

Lähes jokainen meistä joutuu jokapäiväisessä elämässä enemmän tai vähemmän tekemisiin 

ohjauksen kanssa. Meille on luontaista ilmaista ja jakaa ongelmia toiselle ihmiselle, jolta 

odotetaan neuvoja ja ohjeita ongelman ratkaisemiseksi. Institutionaalisena toimintana 

ohjaus on kuitenkin erilaista huolien käsittelyä, ja siinä on tiettyjä piirteitä, jotka erottavat 

sen jokapäiväisestä lähimmäisen neuvomisesta. 

 

Ohjausta on pyritty kehittämään ja tutkimaan niin muualla maailmassa kuin Suomessakin 

kasvavassa määrin. Täällä meillä ohjauskoulutuksen kannalta mielenkiintoinen piirre on, 

että ainakaan toistaiseksi Suomessa ei ole korkeakoulututkintoa, joka valmistaa ohjaajan 

ammattiin. Yleensä ohjaustyössä toimivan koulutustaustasta löytyy kasvatustieteen tai 

psykologian tutkinto ja sen lisäksi erilaisia erikoistumisopintoja. (Vehviläinen, 2001, s. 

16). Asiantunteva ohjauskoulutus on kuitenkin tärkeää, jotta ammatilliselle ohjaukselle 

asetetut periaatteet toteutuisivat käytännön ohjaustyössä (Soini, Rantanen & Suorsa, 2012, 

s. 7). Esimerkiksi USA:ssa toimivan American Psychological Associationin www-sivulta 

löytyy lista USA:n yliopistojen 68 akkreditoidusta ohjauksen psykologian 

koulutusohjelmasta. Tähän verrattuna ohjauskoulutus ja ohjaustyö ovat Suomessa vielä 

lapsen kengissä. 

 

Koulutukseen liittyen tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi mitä ovat hyvät ohjaustaidot, 

joita ohjaajilta toivotaan ja miten tulla taitavaksi ohjaajaksi? Pitäisikö ohjaajalla olla 

valmiina tiettyjä ominaisuuksia voidakseen tulla hyväksi ja taitavaksi ohjaajaksi? Voiko 

esimerkiksi ohjauksen onnistumisen kannalta tärkeää empatian taitoa oppia koulutuksen 

myötä? Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla on vuosien ajan tutkittu 

konsultatiivista ohjausmenetelmää, sekä järjestetty erilaisia ohjaus- ja 

vuorovaikutustaitojen koulutuksia konsultatiivisella työotteella. Koulutuksen perusajatus 

on, että hyvät ohjaustaidot vaativat sekä teoriatietoa ohjauksen perustaidoista että niiden 

harjoittelemista käytännössä. Koulutuksen ja siinä saadun palautteen myötä teoriatieto 

muuttuu harjoittelun kanssa henkilökohtaiseksi ohjausotteeksi. (Soini et al., 2012, s.21-22.)  

 

Tämä tutkielma on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena osana Oulun yliopiston 

kasvatuspsykologian klinikan ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen tutkimusta.  

Tutkimustehtävänä on tarkastella ohjaustaitojen teorioita hyödyntäen henkilökohtaisen 
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ohjausotteen kehittymistä etenkin konsultatiivisen ohjauskoulutuksen aikana ja sen myötä. 

Työtä ohjaavia tutkimuskysymyksiä ovat: 

 

- Millaista koulutettavan ohjaustoiminta oli koulutuksen aikana? 

- Minkälaisia taitavan ohjauksen elementtejä koulutettavan ohjaustoiminnassa oli 

löydettävissä ja miten tyypillisiä nämä elementit hänen toiminnassaan olivat? 

- Tapahtuuko koulutettavan ohjaustaidoissa muutosta koulutuksen aikana? 

- Millaisena koulutettava itse koki ohjaustilanteet ja ohjauskoulutuksen 

kokonaisuutena? 

 

Tutkielma jakaantuu teoria- ja empiiriseen osaan. Teoriaosassa käydään läpi tämän työn 

kannalta olennaisella tavalla ohjauksen määritelmää, lähestymistapoja, tavoitteita, 

ohjaustaitojen teoriaa, ohjaustaitojen koulutusta ja siihen liittyvää tutkimusta sekä tietysti 

konsultatiivista työotetta. Tutkimusvaiheessa esitellään valittu tutkimusasetelma ja käytetyt 

analyysimenetelmät, suoritetaan aineiston analyysi ja esitellään tutkimustulokset. Lopuksi 

pohditaan tutkimustuloksia, arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja esitetään ajatuksia 

jatkotutkimukselle.  
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2. OHJAUKSEN TEORIAA 

Ohjausta toimintana ja käsitteenä voidaan lähestyä teoreettisesti erilaisista näkökulmista. 

Koska tässä tutkielmassa käsitellään konsultatiivista työtapaa, pyrin käymään läpi 

ohjaukseen liittyvää teoriaa tähän tutkimukseen liittyen riittävällä, mutta kuitenkin työn 

kannalta järkevällä tavalla. Teoriaosuuden on tarkoitus rakentua ylhäältä alas niin, että se 

käy laajemman viitekehyksen kautta yhä lähemmäs kohti varsinaista tutkimuskohdetta. 

Kaiken kaikkiaan ohjaus toimii yläkäsitteenä erilaisille työmuodoille, joiden määritellään 

olevan ohjaustyön piiriin kuuluvaa toimintaa.  

2.1. Tutkimuksen taustalla olevia viitekehyksiä 

Työssä käsiteltävien ohjausta ja ohjaustaitoja koskevien teorioiden, sekä 

tutkimusmenetelmien taustalla vaikuttavat muutamat laajemmat teoreettiset viitekehykset. 

Tässä alaluvussa on tarkoitus yrittää tuoda lyhyesti esille näitä työhön vaikuttaneita 

tekijöitä. Ohjausta, ohjaustaitoja ja niiden teorioita käydään enemmän läpi tämän jälkeen. 

2.1.1. Sosiokonstruktivistinen oppimisteoria ohjauksen kannalta 

Konsultatiivinen työote pohjautuu teoreettiselta viitekehykseltään sosiokulttuuriseen 

oppimisteorian mukaiseen näkemykseen oppimisesta. Teorian mukaisesti myös 

konsultatiivisessa työotteessa korostuu yhteistoiminnallinen oppiminen. Tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys pohjautuu sosiokulttuuriseen näkemykseen ihmisestä oppijana ja 

tärkeänä oppimisprosessissa nähdään yhteistoiminnallinen oppiminen. Psykologian, ja 

erityisesti kasvatuspsykologian piirissä sosiokulttuurinen lähestymistapa voidaan jakaa 

kolmeen pääsuuntaan. Vaikka venäläisen Lev Vygotskyn nimi yhdistetään usein kuin 

automaattisesti sosiokulttuuriseen oppimisteoriaan, voidaan hänen lisäkseen erottaa kaksi 

muuta sosiokulttuurista pääasiallista suuntausta; Meadilainen pragmaattinen ja kriittinen 

postmoderni suuntaus (Martin, 2006, s. 599).  

 

Sosiokulttuurisen oppimisteorian ajatusten suosio on ajan kuluessa voimistunut.  

Ensimmäisen ja edelleen suosituimman ajatussuunnan isäksi nimetään venäläiset 

Alexander Luria ja Lev Vygotsky (Martin, 2006, s.599). Teoria nojaa vahvasti Vygotskyn 

esittämiin ajatuksiin sosiaalisen ympäristön vaikutuksista yksilön oppimiseen. Vygotsky 
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näki oppimisen sosiaalisena prosessina, jonka myötä ihminen kasvaa interpersoonallisissa 

suhteissa ja tiettyjä älyllisiä instrumentteja hyväksi käyttäen osaksi ympäröivää älyllistä 

elämää. Oppimisen kannalta merkittävässä roolissa on siis yksilön vuorovaikutus 

ympäröivän yhteisön kanssa. (Vygotsky, 1978.) Käsittelemme tässä yhteydessä Vygotskyn 

laajasta tuotannosta lyhyesti muutaman osan, joiden vaikutus käsiteltävänä olevaan 

ohjaukseen ja koulutusmalliin on selvin. 

 

Kuuluisin Vygotskyn meille jättämä oppimisteoreettinen perintö lienee lähikehityksen 

vyöhykkeen käsite (Zone of Proximal Development). Lähikehityksen vyöhykkeellä 

viitataan osaamiseen tasoon, jolle oppija ei vielä itsenäisesti yllä, mutta hänen on 

mahdollista saavuttaa jos hänen oppimistaan tuetaan. Vygotskyn mukaan lähikehityksen 

vyöhykkeellä olevat toiminnot / kehitysaste voidaan kuvata edelleen kypsymisprosessissa 

oleviksi, kehityksen “nupuiksi”. (ibid., 86.)  

 

Olemme tottuneet näkemään ja käsittelemään lähikehityksen vyöhykkeen ideaa lähinnä 

puhuttaessa lapsen kehityksestä, koululaisten oppimisen tukemisena ja sen yhtenä 

pedagogisena sovelluksena, scaffholdingina. Miten se siis liittyy ohjauksen psykologiaan ja 

tarkemmin ottaen tähän tutkielmaan? Soini (2011) on selittänyt PGC:n ja lähikehityksen 

vyöhykkeen yhteyttä näin: Konsultatiivisen työotteen luonteeseen kuuluu ajan antaminen 

asiakkaalle. Asiakkaan kokemusta kohdellaan ainutkertaisena, sitä kuunnellaan ja 

kunnioitetaan. Ohjaajan tehtävänä on luoda hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri, jossa 

asiakas voi ohjaajan kanssa yhdessä pysähtyä tutkimaan kokemustaan ja löytää omien 

voimavarojensa ja kapasiteettinsa puitteissa uusia näkökulmia. Tilaa, joka näin toimien 

luodaan asiakkaalle, voidaan kutsua tyhjäksi tilaksi. Tyhjän tilan luominen mahdollistaa 

asiakkaan kasvun ja oppimisen. Tyhjän tilan voisi selittää Vygotskyn lähikehityksen 

teoriaan liittäen siten, että tyhjä tila muodostuu asiakkaan aktuaalisen osaamisen ja 

lähikehityksen vyöhykkeen väliin. (Soini, 2011.)   



	   9 

 
Kuvio 1. Tyhjä tila (Soini, 2011). 
 

Alkuperäisen lähikehityksen vyöhykkeen ideaan Vygotskyn esittämänä kuului, että 

“oppija” voi  “tietävämmän” avustuksella siirtyä kehityksessä seuraavalle, potentiaaliselle 

tasolle. (Vygotsky, 1978, s. 86.) Tästä poiketen PGC menetelmänä korostaa vertaisuutta ja 

sen avulla oppimista, toisin sanoen auttajan ei tarvitse olla “tietäväisempi” voidakseen 

mahdollistaa “oppijan” kasvun. Soinin ajatuksin tyhjä tila voidaan liittää lähikehityksen 

vyöhykkeeseen kuvion osoittamalla tavalla. 
 

Vygotskyn ajattelun mukaan kieli on keskeinen työkalu, jota käytämme ensin tiedon ja 

merkitysten tulkitsemiseen ja toisessa vaiheessa sisäisten prosessien myötä konstruoimme 

kielen avulla uusia merkityksiä ja ajatuksia. (ks. Martin, 2006, s. 600.) Vygotskylle kieli 

oli väline ymmärtää maailmaa. Hänen mukaansa ajatusta ei ilmaista sanoilla, vaan se 

täydentyy niissä. Vygotsky kuvasi sanojen ja ajattelun konstruktivistista suhdetta tähän 

tapaan: 

 Puhutut sanat  <-> Sisäinen puhe <-> Ajatus (ks. Valsiner, 2000, s. 41).  

 

Ei pidä ajatella, että kaikki tuottamamme puhe käynnistää yllä kuvatun prosessin tai että 

kaikki kielellinen toiminta olisi ajattelua. (Vygotsky, 1982, s. 98-99.) Voimme kuitenkin 

ajatella, että esimerkiksi ohjausprosessissa puhuminen toimii ajatuksen käynnistäjänä, tai 

siihen prosessiin ainakin pyritään. Jos edellä kuvattu sanojen ja ajattelun konstruktivistinen 

suhde tuodaan esimerkiksi PGC:n kaltaiseen ohjaustilanteeseen asiakas ilmaisee sanoin 
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ongelmansa, minkä myötä käynnistyy sisäisen puheen prosessi, jonka hän edelleen voi 

rekonstruoida uudeksi ajatukseksi. Tämän prosessin välissä on dialogia ohjaajan kanssa, 

joka voi edesauttaa prosessia. Toisaalta PGC:n asetelma mahdollistaa samalla tavalla 

ohjaajan sisäisiä kasvuprosesseja, ohjaajana kehittymisen yhtenä niistä. Ohjaajan 

oppimisprosessi voi olla käynnissä koko ohjauksen ajan, mutta etenkin interventiovaihe ja 

ohjauskeskustelun jälkeinen keskustelu, jossa ohjaaja voi itse arvioida toimintaansa ovat 

ohjaajan oppimisprosessin kannalta merkittäviä. Tämä tarkoittaa edelleen myös sitä, että 

lähikehityksen vyöhykkeen idean sovellettavuus ei rajoitu pelkästään asiakkaan kohdalle, 

vaan yhtälailla ohjaaja voi koulutuksen myötä siirtyä omalle potentiaaliselle 

kehitystasolleen ohjaajana.  

2.1.2. Subjektitieteen ja systeemiteorian näkökulma 

Monissa ohjausta ja ohjaustaitoja käsittelevissä teorioissa puhutaan ihmisen ympäristön 

merkityksestä kokemuksiin. Ympäristöllä voidaan tarkoittaa lähiperhettä, työyhteisöä, 

koulua, tai laajemmin kulttuuria jossa yksilö elää. Konsultatiivinen ohjausote perustuu 

osaltaan myös systeemiteoreettisiin ajatuksiin, liittyen etenkin vuorovaikutuksessa 

olemiseen. Menetelmää käsittelevissä julkaisussa tämä kuitenkin usein vain todetaan sitä 

sen enempää tarkentamatta, eikä systeemiteoriaa tässäkään työssä sen vuoksi lähdetä 

käsittelemään perusteellisesti. 

 

Muun muassa Okun (2008) puhuu niin sanotun ekologisen näkökulman tuomisesta 

ohjaustyöhön. Ekologisella perspektiivillä tarkoitetaan yksilön ympäristön huomioimista. 

Yksilön ymmärtämiseksi meidän tulee ymmärtää sitä suurempaa ekologista systeemiä, 

jossa yksilö elää. Puhutaan yksilön mikrosysteemistä ja ympäristön makrosysteemistä, 

jotka vaikuttavat toisiinsa ja saavat vaikutteita toisistansa ollen jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa keskenään. (Okun & Kantrowitz, 2008, 1-2.) Myös Ivey (Ivey et al., 

1997) puhuu ihmisen kulttuuriympäristön vaikutuksesta siihen, miten näemme ja koemme 

asioita. Vaikuttaakin siltä, että ympäristön vaikutus ihmisen toimintaan on yleisesti 

hyväksytty näkemys, mutta erilaisia näkemyksiä on ainakin sen suhteen a) mikä tämä 

ympäristö on, miten se määritellään b) onko ihminen osa ympäristöä, ikään kuin sen sisällä 

vai ulkopuolella ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Edellä mainituista 

syistä systeemisen tarkastelutavan tuominen psykologiaan ja siitä edelleen ohjauksen 

psykologiaan on ollut mielestäni hyvinkin perusteltua.  
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Ihmisen toiminnan tarkastelun systeemisen ja ympäristön huomioivan näkemyksen 

mukaan tuomisen lisäksi kriittisen psykologian koulukunta on tuonut keskustelun piiriin 

ajatuksen siitä, miten esimerkiksi ihmisen subjektiivisten kokemusten tutkiminen on 

psykologiassa on jäänyt usein erilaisten yritysten tasolle, ja kuinka psykologiaa tieteenä 

vaivaa eräänlainen kontrolliin takertuminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että ihmistä ja hänen 

toimintaansa tutkitaan siitä näkökulmasta, että ihminen itse ei voi vaikuttaa häntä 

ympäröiviin olosuhteisiin ja hänen toimintansa on näiden olosuhteiden kautta määrättyä. 

Tämän perusteella psykologinen tutkimus pyrkii tuottamaan kontrolloiduissa olosuhteissa 

tuloksia siitä, miten ihminen keskimäärin käyttäytyy tällaisissa ulkoa annetuissa 

olosuhteissa. Yksilön toimintamahdollisuudet määrittyvät kyllä yhteiskunnallisesti 

tuotetuissa merkitysrakenteissa ja olosuhteissa, mutta yksilöllä on tietynasteinen vapaus 

valita miten hän näitä mahdollisuuksia toteuttaa toiminnassaan vai toteuttaako ylipäänsä. 

Näin ollen ihmisen käyttäytymistä ei ole mielekästä myöskään tarkastella olosuhteiden 

määrittelemänä kausaalisena toimintaprosessina. (Suorsa, 2011, s. 178, 189.) 

	  

Subjektitieteellisen lähestymistavan lähtökohtien katsotaan löytyvän suurelta osin 

saksalaisen Klaus Holzkampin kriittistä psykologiaa edustavasta tutkimuksesta. Viime 

vuosina Holzkampin ajatukset ovat alkaneet saada laajempaa kiinnostusta eri puolilla, 

Suomessakin esimerkiksi Jussi Silvonen on tehnyt lähestymistapaa tutuksi psykologian 

parissa. Subjektitieteellisen tutkimuksen metodien osalta ei ole muodostettu yhtä yleisesti 

hyväksyttyä tapaa. Suorsan (2011) mukaan tällä hetkellä subjektitieteellisen tutkimuksen 

metodologia perustuu vahvasti Morus Markardin esityksiin kriittisen psykologian 

lähtökohdiksi, peruskäsitteiksi ja metodologiaksi (ibid., 183). (ibid., 182-183.) 

Subjektitieteellinen lähestymistapa asettaa tutkimuksen kohteena olevan henkilön 

uudenlaiseen asemaan. Sen sijaan, että tämä henkilö nähtäisiin vain tutkimuksen objektina, 

jota muut tutkivat, subjektitiede nostaa tutkittavan henkilön tutkijan rinnalle 

kanssatutkijaksi.  

	  	  

Suorsa (2014) on tarkastellut systeemisen teorian ja subjektitieteellisen näkemyksen 

yhdistämistä toisiinsa tekstissään “Persoonallinen osallisuus ja yhteiset toiminnan 

tulokset. Kohti systeemisen ja subjektitieteellisen lähestymistavan välistä dialogia 

kokemuksen tutkimuksessa.”. Systeemisessä psykologiassa tutkimusta ohjaava peruskäsitys 

on, että ihminen ja ihmisen ympäristö kuuluvat erottamattomasti yhteen, muodostaen 
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systeemin, niin sanotun eliö-ympäristö – järjestelmän. Tämä järjestelmä eli systeemi on 

subjektiivisen kokemuksen perusta. Subjektitieteessä korostetaan puolestaan ihmisen ja 

hänen elinolosuhteidensa vastavuoroisuutta. (Suorsa, 2014.) Soinin mukaan puolestaan 

ohjaustilanteessa tutkitaan yksilön subjektiivista kokemusta. Kullakin ohjauskeskusteluun 

osallistuvalla (yleensä ohjaaja ja asiakas) on oma näkemyksensä tarkasteltavana olevasta 

todellisuudesta. Kokemus puolestaan ei ole psyykkinen rakenne tai ilmiö, joka olisi 

piilossa ihmisen sisässä, vaan se on muotoutunut ihmisen toimiessa interpersoonallisissa 

suhteissa häntä ympäröivän maailman kanssa. (Soini, 2011, s. 7.)  

2.2. Erilaisia määritelmiä ohjaukselle 

Kun ajatellaan suomenkielistä sanaa ohjaus, tulee mieleen toiminta, jolla pyritään 

ohjaamaan jotakin johonkin tiettyyn suuntaan tai päämäärään. Ohjauksen psykologian 

käsitteiden suomentamisessa on korostettu tieteellisen määrittelyn tärkeyttä, jotta ero 

tieteellisen ja arkikielen käsitteistön kanssa olisi selvempää (Soini, 2011, s. 7). Ohjausta 

voidaan määritellä monella tavalla, ja tässä työssä lähdetään liikkeelle ohjauksen yleisestä 

määritelmästä ohjauksen historiaa vasten. Tämän lisäksi seuraavassa alaluvussa 

määritellään ohjausta suhteessa perinteiseen terapiaan. Tämä on perusteltua ensinnäkin 

siksi, että monet terapiaa koskevat teoriat ja käytetyt menetelmät on lainattu, muokattu tai 

siirretty ohjaukseen erityisesti psykoterapiasta. Toiseksi terapian ja ohjauksen välillä on 

kuitenkin eroja, joiden suuruus riippuu paljon esimerkiksi lähestymistavasta tai käytetyistä 

menetelmistä.  

 

Vehviläisen (2001) mukaan Suomessa ohjaus on taustaltaan amerikkalaista 

ammatinvalintaan tarjotun avun, counselling, pohjalta syntynyt auttamiskäytäntö. 

Counselling puolestaan sai Sinisalon mukaan alkunsa Carl Rogersin vuonna 1942 

esittämästä humanistiseen psykologiaan perustuvasta asiakas- ja henkilökeskeisestä 

ohjausmallista (Sinisalo, 2002, s.191). McLeod määrittelee termin counselling olevan 

yksilöiden parissa ja suhteessa heihin tapahtuvaa työtä, jonka tarkoituksena voi olla tukea 

heitä kriisissä, kehityksessään tai ongelmanratkaisussa, tarjoten tilaisuuden tutkia ja löytää 

uusia tyydyttävämpiä tapoja elää elämäänsä. (McLeod, 2009, s. 4-7.) Ohjaustyö voi 

sisältää erilaisia menetelmiä, jotka perustuvat psykologiseen tai pedagogiseen 

vaikuttamiseen (Soini, 2010, s. 7).  Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että Suomessa ohjaus 
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on edelleen eri suuntiin kehittyvä auttamiskäytäntö, jolla ei ole tarkkoja “rajoja” ja 

menetelmiä samoin kuin esimerkiksi counsellingilla on Pohjois-Amerikassa.  

 

Suomessa ohjauksella on ammatillisena toimintana pisin perinne ammatinohjauksen 

parissa, alkaen 1930-luvun lopulta (Sinisalo, 2002, s.191-192). Nykyisellään ohjauksen 

työmuotoihin katsotaan kuuluvan jopa esimerkiksi psykoterapian eri muodot ja sovellukset 

(esim. yksilö- tai ryhmäterapia), institutionaaliset ohjausmuodot (esim. opinto- tai 

työnohjaus) ja konsultaation eri muodot (esim. asiantuntijakonsultaatio) (Soini, 2010, s. 8). 

Myös Vehviläinen toteaa ohjausta löytyvän monilta eri aloilta, usein osana jotain muuta 

institutionaalista toimintaa, kuten kasvatus-, työvoima- tai sosiaalityön ammattikäytäntöjen 

osana.  Ohjaus on perinteisesti toiminut Suomessa etenkin osana oppimiskäytäntöjä, ja sen 

keskeisiä osa-alueita ovat olleet ammatinvalintaohjaus ja opinto-ohjaus. (Vehviläinen, 

2001, s. 15.) 

	  

Onnismaa kuvaa ohjausta ”ajan, huomion ja kunnioituksen” antamisena. Ohjaus voidaan 

nähdä elämänsuunnittelun menetelmänä, jossa ohjaaja ja ohjattava yhdessä neuvotellen 

keskustelevat ja pyrkivät parantamaan ohjattavan kykyä vaikuttaa elämäänsä. Ohjaaja ei 

ole kaikkitietävä asiantuntija, jolla on ”ongelmaan” ”ratkaisu”, vaan ohjaussuhde on 

yhteistyötä, jonka seurauksena ohjaaja ja ohjattava yhdessä pohtivat erilaisia kysymyksiä. 

Ohjauksessa etsitään merkityksiä ja tulkitaan uudelleen itsestään selvinä pidettyjä 

merkityksiä. (Onnismaa, 2007, s. 7-8.) 

	  

Soini on määritellyt ohjauksen seuraavalla tavalla: “Ohjaus on tilaisuuden tarjoamista ja 

tyhjän tilan luomista ohjaussuhteessa, jotta asiakas voi yhdessä ohjaajan kanssa pysähtyä 

tutkimaan itselleen tärkeitä ja ajankohtaisia kokemuksia. Tyhjän tilan luominen tarkoittaa 

asiakkaan kokemusten ainutkertaisuuden kunnioittamista, kuuntelemista sekä hyväksyvän 

ja turvallisen ilmapiirin luomista ohjaussuhteeseen, jotta asiakas voi tuoda 

mahdollisimman vapaasti esiin omia ajatuksiaan, huoliaan ja pyrkimyksiään. Ohjauksen 

tavoitteena on saada muutos aikaan asiakkaan toiminnassa ja/tai hänen tavassaan 

hahmottaa ja tulkita omaa elämäntilannettaan. Muutos ja elämäntilanteen uudenlainen 

tulkinta on asiakkaan vastuulla ja vain hänelle mahdollista. Ohjaajan tehtävänä ei ole 

muuttaa asiakasta, vaan auttaa häntä ymmärtämään omaa toimintatapaansa ja 

tunnistamaan, mikä on asiakkaalle totta tänään”. (Soini, 2010, s. 6.) 
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2.3. Ohjausta vai terapiaa? 

Vaikka jotkut tahot käyttävät runsaasti aikaa ja energiaa väittelyyn siitä, onko terapia yhtä 

kuin ohjaus, tai miten counselling eroaa ohjauksesta ja/tai terapiasta, on kaikissa kolmessa 

kyse pohjimmiltaan samoista päämääristä ja toimintatavasta. Kaikki kolme ovat 

institutionaalisia keskustelu- ja auttamiskäytäntöjä, joiden päämääränä on auttaa asiakkaita 

ongelmiensa kanssa ja auttaa heitä saamaan käyttöönsä paremmat voimavarat erilaisten 

elämäntilanteiden selvittämiseen. Yhtäältä ohjaus pitää sisällään paljon samoja piirteitä, 

käsitteistöä ja menetelmiä kuin terapia, toisaalta ohjaus vaikuttaa eroavan terapiasta jonkin 

verran esimerkiksi käsiteltävien ongelmien tason suhteen. Se, miten suuria nämä erot ovat, 

riippuu myös teoriataustasta, jota vasten asiaa tarkastellaan. Sekä ohjauksen että terapian 

piirissä toteutetaan monenlaisia teoreettisia orientaatioita sekä työskentelytapoja.  

	  

Peavy (1999) on tarkastellut ohjauksen ja terapian eroja sosiodynaamisen ohjauksen 

näkökulmasta. Hänen mukaansa ohjaus ja terapia eroavat toisistaan sekä menetelmien että 

sanaston suhteen. Samaa niissä on kiinnostus tutkimiseen ja prosesseihin. Seuraavassa 

taulukossa on esitetty ohjauksen ja terapian välisiä eroja Peavyn mukaan: 

	  
Ohjaus	   Terapia	  

Ohjaus	  korostaa	  yhteistyötä	   Terapia	  on	  asiantuntijapainotteista	  
Käyttää	  kulttuurisia	  hypoteeseja	   Käyttää	  tieteellisiä	  hypoteeseja	  
Liittyy	  oppimiseen	   Liittyy	  parantamiseen	  

lääketieteellisessä	  mielessä	  
Päähuomio	  normaalissa	  
käyttäytymisessä	  

Päähuomio	  häiriökäyttäytymisessä	  

Toiminnan	  perusta	  poikkitieteellinen	   Toiminnan	  perusta	  
psykologinen/lääketieteellinen	  

       Taulukko 1. Terapian ja ohjauksen erot (Peavy, 1999, s.29). 

	  

Yksi suuri ero Peavyn ajattelun perusteella terapian ja ohjauksen välillä on suhtautuminen 

asiakkaaseen ja hänen ongelmaansa. Perinteisesti terapia lähtee hänen mukaansa liikkeelle 

ajatuksesta, että ihminen, joka hakee apua on jotenkin puutteellinen ja sairas. Puhutaan 

asiakkaan sijaan usein potilaasta, jonka patologia, puutos tai mielensairaus voidaan 

luokitella ja sitä voidaan tarvittaessa lääkitä. Koko terapiassa käytetty kieli on Peavyn 

mielestä vajavuuskeskeistä. Terapeutti nähdään asiantuntijana, joka osaa paremman 

tietonsa avulla korjata potilaassa ilmenevän vian. Ohjauksessa sen sijaan on Peavyn 

mukaan keskeisintä toivon ja tuen antaminen asiakkaan käsittelemissä ongelmissa, joiden 
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ratkaisemisen tavoitteena on asiakkaan jokapäiväisen elämäntilanteen paraneminen. 

Ohjausta ei tule nähdä lääketieteellisessä mielessä parantamisprosessina. Ohjauksessa ei 

siis ole kyse psyykkisen sairauden parantamisesta vaan ihmisten auttamisesta 

käytännönläheisten ongelmien ratkaisemissa. (ibid., 26-29.) 

	  

Myös McLeod on tehnyt eroa psykoterapian ja ohjauksen välille. Ensinnäkin hänen 

mukaansa molemmissa käytetään samoja tekniikoita ja lähestymistapoja, mutta 

työnantajasta ja muista annetuista puitteista riippuen näistä käytetään eri nimityksiä. Tämä 

tarkoittanee sitä, että kuten hyvin tiedämme esimerkiksi työvoimatoimistossa voimme 

saada apua joko työvoimaneuvojalta/ohjaajalta tai ammatinvalintapsykologilta. Tai 

yliopistossa opiskelijoita auttaa tarpeen mukaan sekä opintopsykologi että opintoneuvoja. 

McLeod erottaakin ohjauksen ja terapian myös sillä piirteellä, että terapiaa antava henkilö 

on nimenomaan psykoterapiaan koulutettu psykologi, kun taas ohjausta voi antaa hyvin 

monenlaisella koulutus- ja ammattitaustalla. Tässä voi nähdä yhtenä vaarana sen, että 

ohjausprosessin edetessä liikuttaisiin sellaisille alueille, joiden käsittelyyn ohjaajan taito ja 

koulutus eivät riitäkään.  Tämä olisi tietenkin vahingollista asiakkaan, mahdollisesti myös 

ohjaajan kannalta. (McLeod, 2009, s. 8-13.) 

 

Yhteenvetona todettakoon, että vaikka ohjaus käytännön toimintana voi erota klassisesti 

määritellystä terapiasta, on ohjauksen sanasto ja ohjaustaitojen luokittelu hyvin pitkälti 

lainattua terapiasta ja persoonallisuusteoriasta.  

	  

2.4. Ohjaukselliset lähestymistavat 

Ohjauksen piiriin kuuluu monia erilaisia toiminta- ja lähestymissuuntia. Työmuotoja 

erottaa toisistaan kohteen ja tehtävän luonne, sekä millainen on noudatettava 

ohjauksellinen perusorientaatio. Lähestymistapana voi olla niin sanottu teknis-

rationaalinen orientaatio tai uudemmanlaista ajatusta noudattava ymmärtävä 

ohjausorientaatio, jonka piiriin myös konsultatiivinen ohjausmenetelmä kuuluu.  

 

Teknis-rationaalinen ohjausote noudattaa paljolti perinteistä ohjauskäsitystä, jonka 

perusteena on ajatus ohjaajan aktiivisesta roolista ohjausistunnossa tietoineen ja 

asiantuntemuksineen. Ohjausotteen näkemykseen kuuluu, että paras tulos ohjauksessa 
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saavutetaan neuvomalla asiakasta ja antamalla hänelle tarpeeksi tietoa. Ohjaaja on 

aktiivisessa roolissa jakamassa tietoja, ohjeita ja neuvoja asiakkaalle. Asiakas on ohjaajalle 

tiedonlähde, joka ottaa passiivisesti vastaan ohjaajan antamaa tietoa. Loppujen lopuksi 

ohjaaja muodostaa, tarpeeksi tietoa hankittuaan, käsityksen asiakkaan ongelmasta ja 

tarjoaa siihen ratkaisukeinoja ja muutosehdotuksia. Kun ohjausta toteutetaan tähän tapaan, 

se on luonteeltaan ensinnäkin hyvin ulkoa ohjautuvaa. Toiseksi siinä oletetaan, että 

asiakkaan toiminta voidaan osiin pilkkomalla analysoida testein ja asiantuntijan tiedoin, 

tunnistaa sitä kautta ongelmakohtia, joihin sitten voidaan tarjota ratkaisumalleja. (Soini, 

2011,  s. 8-10). 

	  

Ymmärtävän ohjausotteen perusta on ohjausprosessin systeemisessä näkemisessä. 

Perusolettamus on, että kukaan ei voi etukäteen tai subjektiivisesti omata tietoa siitä, mikä 

on oikea ratkaisu tai tulkinta kulloinkin kyseessä olevaan ongelmaan. Kukin ihminen 

ymmärtää todellisuutta omaan kokemukseensa perustuen.  Ohjaaja pyrkii saamaan 

asiakkaan aktiivisesti pohtimaan ja tarkastelemaan omia kokemuksiaan, jotta hän 

paremmin ymmärtäisi sitä todellisuutta ja elämäntilannetta, jossa hän itse elää. Tarkastelun 

kohteena ohjausprosessissa ovat asiakkaan omat kuvaukset ja tulkinnat todellisuudesta. 

Koko ohjauksen kohteena itse asiassa ovat enemmänkin prosessit kuin tuote.  Tavoitteena 

ei ole niinkään löytää yksiselitteistä, objektiivista ratkaisua ongelmaan, vaan auttaa 

asiakasta kehittämään kykyään ratkaista ongelmia. (ibid., 10-11). (Peavy, 2006, s. 56.) 

2.5. Ohjaustoiminnan tavoitteet 

Ohjauksen tavoitteen määritteleminen ei sekään ole yksiselitteistä kirjallisuuden pohjalta. 

Yhtäältä ohjaus ymmärretään auttamiskäytännöksi, jossa asiakkaalle pyritään tarjoamaan 

apua ongelmallisen tilanteen selvittämiseksi. Toisaalta ohjauksessa ei haluta korostaa itse 

ongelmaa, vaan asiakkaan henkilökohtaista kokemusta ja tulkintaa jostakin tietystä 

tilanteesta. Vehviläinen tekeekin tästä tärkeän huomion toteamalla, että vaikka ohjaus voi 

muodostua ongelman ratkaisemiseen tähtääväksi auttamisprosessiksi, ei sen ensisijaisesti 

tarvitse olla ongelmalähtöistä (Vehviläinen, 2001, s. 17). Tärkeintä on asiakkaan kertomus 

ja se, miten hän voi löytää uusia tapoja tulkita ja nähdä omaa kertomustaan ja joissain 

tapauksissa muuttaa sitä. Vaikka lähtökohta voi vaihdella ongelman ja kokemuksen 

korostamisen välillä, näyttää tavoite kuitenkin yleensä ohjauksessa, kuin myös terapiassa  

olevan muutos.  
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Muutos voidaan ajatella ohjaustoiminnan päätavoitteeksi ja nimittäjäksi muille 

muutokseen liittyville tavoitteille, kuten: osallisen autonomian tukemiselle, osallisen 

kompetenssin ja osaamisen kehittämiselle, muutoksen aikaansaamiselle asiakkaan tavassa 

tulkita ja hahmottaa omaa tilannettaan sekä asiakkaan auttamiselle ymmärtää omaa 

toimintaansa.   Tarkemmin eriteltynä ohjauksella voidaan Soinin (2011) mukaan tavoitella 

seuraavia asioita:  

	  

I. Oman kokemuksen tunnistaminen ja tutkiminen. 

Ohjaustoiminnalla pyritään saamaan asiakas tunnistamaan ja tutkimaan omia 

kokemuksiaan. Alussa asiakkaan voi olla vaikea tunnistaa aidosti omaa kokemustaan, ja 

puhuu asioistaan yleisellä tasolla käyttäen yleisesti hyväksyttäviä käsitteitä. Tällöin 

asiakkaan subjektiivinen kokemus verhoutuu kollektiivisen kokemuksen taakse. Joskus 

myös häpeä tai omien tunteiden ja mielipiteiden väheksyminen saattaa aiheuttaa sen, että 

asiakas ei kykene tutkimaan omaa kokemustaan. Kuvaamalla elämäntilanteitaan 

konkreettisesti sekä tarkastelemalla niihin liittyviä tunteita ja mielikuvia kokemus 

muodostaa “sillan subjektiivisesta sosiaaliseen”. 

 

II. Oman toimintatavan, ärsykearvon ja kehitysasteiden tutkiminen 

Yleensä syynä ohjauksen aloittamiseen on asiakkaan omassa toiminnassaan kokema 

haaste, ongelma tai hankaluus. Vaikka tästä on toki tärkeää keskustella asiakkaan kanssa, 

etenkin ohjaussuhteen alussa, ohjauksessa pyritään keskittämään huomio mieluummin 

asiakkaan vahvuuksiin kuin heikkouksiin. 

 

III. Psyykkisen kasvun ja persoonallisuuden integraation tukeminen ja vahvistaminen. 

Ohjauksen psykologiset tavoitteet yhdistyvät pyrkimyksenä persoonallisuuden 

integraatioon. Asiakkaan laajempi perspektiivi oman elämän tarkoituksen ja suunnan 

tarkasteluun on ohjauksen tärkeä tehtävä. Edellä mainittu edellyttää ohjaajalta tieteenalan 

teoreettisen tiedon soveltamista omassa työssään. Ohjaajan ammatilliseen osaamiseen 

kuuluu tukea asiakkaan psyykkistä kasvua ja kehitystä ohjauksellisin keinoin, vaikkei se 

välttämättä ole asiakkaan tietoinen tavoite.  

(Soini, 2011, s. 13-14.) 
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2.6. Ohjaustaidot 

Tämä tutkimus pohjautuu paljolti ohjaustaitoja käsitteleviin teorioihin, ja tästä syystä 

ohjaustaidot ja taitava ohjaus ovat käsitteitä, jotka vaativat tarkempaa määrittelyä. 

Ohjauskoulutuksen yhteydessä pohditaan usein kysymystä “Millainen on taitava ohjaaja?”.  

Tätä usein seuraa kysymys “Miten tulla taitavaksi ohjaajaksi?”. Ovatko taitavan ohjaajan 

piirteet ja ominaisuudet kehitettäviä ominaisuuksia, vai kenties suurelta osin niin selkeästi 

tietynlaisia persoonallisuuden piirteitä, ettei “taitavuutta” ohjaukseen voida saavuttaa 

koulutuksen avulla?  

 

Ohjaustaitojen voidaan ajatella olevan erilaisia ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja. 

Järvilehto (2013) on määritellyt taitavan toiminnan käsitettä autolla ajamisen taidon kautta. 

Järvilehdon mukaan taitava toiminta ei ole reaktio johonkin tiettyyn ärsykkeeseen, vaan 

taitavan toiminnan taustalla on ennakointiin perustuva taitojen järjestelmä, joka on 

kehittynyt oppimisen ja harjoittelun tuloksena. Yksittäisten taitojen harjoittelu oikeassa 

toimintatilanteessa mahdollistaa tällaisten antisipatoristen järjestelmien muodostumisen 

parhaiten, mutta yksinkertaisia ja perustasoisia taitoja sisältäviä järjestelmiä voi muodostua 

myös simuloidussa tilanteessa. (Järvilehto, Nurkkala, Koskela & Kalermo, 2013). Tästä 

soveltaen voidaan ajatella esimerkiksi ohjaustaitojen olevan sellaisia, joiden harjoittelu 

oikean ohjauksen käytännön kokemuksen kautta edesauttaa niin sanotun ”taitavan 

ohjauksen”-järjestelmän muodostumista parhaiten, mutta järjestelmän osittainen 

muodostaminen on mahdollista myös ohjauskoulutuksen simuloidussa ohjaustilanteessa. 

Tietenkään tässä ei ole tarkoitus verrata ohjausta suoraan autolla ajamiseen, sillä 

ohjausprosessi on monimutkainen ja monia osatekijöitä sisältävä tapahtuma, mutta taitojen 

muodostumisen kannalta harjoittelulla ja kokemuksella on suuri merkitys myös taitavaksi 

ohjaajaksi kehittymisessä.  

 

Ohjaustaitoja voidaan tarkastella eri näkökulmista, aivan kuten ohjausta yleensäkin. Tässä 

tutkimuksessa ohjaustaidoilla tarkoitetaan erilaisia käsitteitä jotka kuvaavat ohjaajan 

ominaisuuksia ja menetelmiä, joita hän käyttää ohjaustilanteessa. Nämä voivat olla 

yksittäisiä tekoja ohjauksen kuluessa (esimerkiksi avoimet kysymykset), ohjaajan 

empaattisuus tai monisyisempiä prosesseja kuten kuuntelemisen osoittaminen tai tulkinnan 

tekeminen. Samoin kuin muunkin teorian osalta, myös ohjaustaitojen käsittely on pyritty 

rajaamaan tämän työn puitteiden ja tarkoituksen osalta sopivaksi. 
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Ohjaustaitoja arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös ohjauksen lähestymistapa. 

Esimerkiksi neuvoista pidättäytymistä pidetään konsultatiivisessa ohjausotteessa yhtenä 

hyvänä ohjaustaitona, kun taas perinteisempää teknis-rationaalista ohjausotetta 

noudattavalle neuvojen ja ohjeiden antaminen voi olla lähtökohtaisena ajatuksena ohjaajan 

toiminnalle. Tällöin ei voida ajatella suoraviivaisesti, että ohjaajalla on huonot 

ohjaustaidot. Ne ovat huonot johonkin toiseen ohjausorientaatioon tuotuna, mutta voivat 

olla “hyviä” toisessa. Toisaalta myös ohjauksen toiminta-alue ja asiakasryhmä voi olla 

merkittävä sen kannalta, minkälaisia ohjaustaitoja ohjaajalta vaaditaan. Käytännön 

tilanteissa ohjausmenetelmiä ja taustalla vaikuttavaa teoriasuuntaa voi olla vaikea 

määritellä yksiselitteisesti. Ohjaajat voivat työssään käyttää rinnakkain useita eri 

menetelmiä ja soveltaa eri teorioita sen mukaan, minkä kokee kussakin tilanteessa 

hyödylliseksi. (Onnismaa, 2007, s. 21-22.) 

	  

Onnismaa (2007) on myös kirjoittanut ohjaustilanteessa tarvittavista menetelmistä ja 

välineistä, joilla voidaan parantaa ohjausvuorovaikutuksen tavoitteisiin pääsemistä. 

Tällaisia välineitä ovat ainakin: sopiminen; tavoitteen asettaminen ja toiminnan 

suunnittelu; kysyminen, selventäminen ja tarkentaminen; keskustelun kohdentaminen tai 

rajoittaminen; konkretisointi, kannustaminen vahvuuksien havaitsemiseen, konfrontointi; 

sanallisen ja sanattoman viestinnän yhteensopivuuden huomioiminen; hiljaisuuden ja 

taukojen käyttö; huumorin käyttö; keskustelun kokoaminen sekä prosessin 

havainnollistaminen. (ibid., 29-33.)  

	  

Yhtenä vaikuttavimmista teorioista sosiokonstruktivistisen ohjauksen, mukaan lukien 

konsultatiivisen työotteen, parissa pidetään Iveyn mikrotaitojen teoriaa. Mikrotaitojen 

teorian ydin kiteytyy Parsonsin sanoihin siitä, että ohjauksessa on kolme tärkeää asiaa. 

Ensinnäkin on pyrittävä selkeästi ymmärtämään asiakkaan tarinan sisältämien ajatuksien, 

tunteiden ja toiminnan syntymistä. Toiseksi on pyrittävä selkeästi ymmärtämään sitä 

sosiaalista kontekstia, jossa tarina ajatuksineen, tunteineen ja toimintoineen ovat 

muodostuneet. Kolmanneksi on tutkittava miten asiakkaan kertomaa tarinaa voitaisiin 

muuttaa paremmaksi rekonstruoimalla sitä emotionaalisen ja rationaalisen ymmärryksen, 

sekä käytännön toiminnan avulla. (Ivey et al., 1997, s. 52.) 
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Mikrotaitojen teoria auttaa hahmottamaan monimutkaista ohjausprosessia. Mikrotaitojen 

teorian muodostavat tietyt havaittavissa olevat taidot, joita ohjaaja voi käyttää 

ohjaustilanteessa. Taitoja on pystytty identifioimaan tarkkailemalla ohjaajan toimintaa ja 

poimimalla sieltä tiettyjä elementtejä, joilla on näyttänyt olevan positiivista vaikutusta 

ohjauksen kulkuun. Ohjauksen mikrotaidoista on muodostettu myös mikrotaitojen 

hierarkia. (ibid., 52-53.)  
 

Kuvio 2. Mikrotaitojen hierarkia © Allen E. Ivey (Ivey et al. , 1997, s. 53). 
	  

Konsultatiivisessa työotteessa korostetaan erityisesti ohjauksen ja vuorovaikutuksen 

perustaitojen hallintaa (Soini & Mäenpää, 2012, s. 16). Klinikan tutkimustyössä ja 

koulutuksessa painotetut ohjauksen tunnuspiirteet ovat muotoutuneet mm. Iveyn, (Ivey et 

al. 1996), Gladdingin (1997), Peavyn (1997) ja Okunin (2002) esittämistä käsityksistä 
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ohjaukseen liittyen (Soini & Mäenpää, 2012, s. 16). Erityisesti painotetaan kuuntelemisen 

tärkeyttä. Sen lisäksi, että ohjaajan tärkein tehtävä on kuunnella asiakasta ja keskittyä 

hänen asiaansa, ohjaajan tulee välittää kuulluksi tuleminen myös asiakkaalle. Ammatilliset 

ohjaus- ja vuorovaikutustaidot konsultatiivisessa työotteessa ovat: Kuunteleminen, 

dialogisuus, tarkentaminen, konkreettisuus, peilaaminen, läsnäolotaidot, fokusointitaidot, 

sopiminen ja johtaminen. (ibid., 16-17). Saadakseni ohjaustaitojen moninaisen teorian 

tiivistetyksi jonkinlaisen logiikan mukaan, käyn teorioita läpi pääasiassa konsultatiivisen 

työotteen hyvän ohjaustavan mukaisten tunnuspiirteiden mukaisesti. 

2.6.1. Kuuleminen vs. Kuunteleminen 

Asiakkaan kuulemisella ja kuuntelemisella on iso ero. Iveyn mikrotaitojen teoriassa 

kuunteleminen on yksi hierarkian pohjalla olevan läsnä olevan käytöksen osa-alueista. 

Tämä kertoo kuuntelun merkityksestä sen, että se on pohjana muulle ohjaustoiminnalle, 

jonka päälle muut toiminnot voivat rakentua. Kuunteleva ohjaaja ei myöskään 

pääsääntöisesti ohita asiakkaan esille tuomaa aihetta. Mikrotaitojen teorian mukaan 

kuuntelutaidot kuuluvat erityisesti BLS:iin (basic listening sequence) eli 

peruskuuntelujaksoon, joka sijoittuu ohjauskeskustelun alkuun. BLS:ssa kuuntelua 

osoittavia tekijöitä ohjaajan toiminnassa ovat puheen uudelleen muotoilu, (tunteen) 

peilaaminen ja tiivistäminen. On ymmärrettävää, miksi myös kysyminen kuuluu tähän 

jaksoon: se mitä ohjaaja kysyy tai sanoo, kertoo paljon siitä, mitä hän on kuunnellut. Iveyn 

mukaan kuuntelujakson tarkoituksena on saada selville asiakkaan kuvailemat tärkeimmät 

faktat, miten asiakas kokee nämä faktat (tunteet) ja miten asiakas jäsentelee kertomustaan. 

(Ivey et al., 1997, s.53, 62-63.) 

 

Peavyn (1984) mukaan ohjaajan tulisi aina kuulla asiakkaan puheesta kaksi viestiä: a) 

käsitteellinen viesti, joka sisältää idean, mielipiteen, faktan tai muun ongelmaan liittyvän 

sisällöllisen viestin b) tunneviesti, eli emotionaalinen viesti, joka kertoo sen, mitä asiakas 

tuntee puhumastaan asiasta (Peavy, 1984, s. 99). Kuuntelemisen tärkeyttä korostetaan 

hyvästä syystä. Sen lisäksi, että ohjaajan tärkein tehtävä on kuunnella asiakasta ja keskittyä 

hänen asiaansa, ohjaajan tulee välittää kuulluksi tuleminen myös asiakkaalle. Ohjaus 

perustuu kuuntelemisen ja puhumisen vuorotteluun. Ohjauskeskustelussa dialogin 

odotetaan tuovan asiakkaan puheeseen uusia merkityksiä ja näkökulmia.  Ohjaajan tulee 

antaa asiakkaalle tilaa ja aikaa ajatella, eikä olettaa tietävänsä liian aikaisin mistä asiakkaan 
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ongelmassa on kyse. Kuuntelutaito on tärkeä myös kysymysten tekemisen kannalta; 

useimmiten mitä paremmin ohjaaja todella kuuntelee asiakasta (eikä vain kuule), sitä 

paremmin hän löytää asiakkaan puheesta oikeat kysymykset. Kuunteleminen liittyy myös 

peilauksen onnistumiseen.  (Soini & Mäenpää, 2012, s.17-19).  

 

Kuuntelemista voidaan peilauksen lisäksi osoittaa non-verbaalisella viestinnällä. Peavy 

(1984) luettelee kuusi non-verbaalista käytöksen piirrettä, jotka suurin osa ihmisistä 

tulkitsee huomion ja kiinnostuksen osoitukseksi. Näitä ovat: kasvotusten oleminen, 

aktiivinen fyysinen läsnäolo, tilan hahmottaminen ja käyttö, katsekontakti ja nojaaminen 

toista kohti (Peavy, 1984, s. 93). Yleisimmin ohjaajan käyttämä non-verbaalinen tapa 

osoittaa kuuntelevansa on nyökkäillä ja pitämällä katsekontakti tiiviinä (muttei liian 

ahdistelevana). Ohjaaja voi myös myötäillä asiakkaan puhetta erilaisilla äännähdyksillä, 

kuten “Mmm” , “Joo”, “Aivan” ja niin edelleen. Nämä eleet yksistään eivät tietenkään 

kerro ohjaajan oikeasti kuuntelevan. Jos ohjaaja jatkuvasti nyökkäilee ja myötäilee 

asiakkaan puhetta, mutta epäonnistuu kysymyksen asettelussa ja peilaamisessa, voidaan 

epäillä hänen vain kuulleen kuuntelemisen sijasta. Tämän vuoksi kuuntelemisen arviointia 

ei voida perustaa pelkän puheen myötäilyn tai non-verbaalin viestinnän varaan. Okun 

varoittaa myös käyttämästä puheen myötäilyä liikaa. On vaarana, että asiakas tulkitsee 

puheen myötäilyn osoitukseksi siitä, että ohjaaja on hänen kanssaan samaa mieltä, vaikka 

ohjaaja haluaakin kannustaa asiakasta jatkamaan puhumista ja osoittaa kuuntelevansa. 

Okun jatkaa, että myös hiljaa oleminen on ohjaajalta ihan hyväksyttävää käytöstä. (Okun 

& Kantrowitz, 2008, s. 76.) 

 

Kuuntelemiseen liittyykin hiljaisuus. Olemalla hiljaa, ohjaaja kertoo olevansa valmis 

kuuntelemaan. Olemalla hiljaa ohjaaja tarjoaa asiakkaalle tilaa ja mahdollisuuden tulla 

kuulluksi. Ohjauskeskustelussa on usein havaittu hiljaisia hetkiä, ja niiden ajatellaan lähes 

poikkeuksetta olevan ohjaajan intentionaalisia tekoja. Vaikka ohjauskeskustelu olisi 

muuten elävää ja asiakas puhelias, on hiljaisten hetkien käyttäminen hyvä taito. Hiljaisella 

hetkellä asiakas voi pysähtyä asian äärelle miettimään sitä enemmän. Jos ohjaaja on koko 

ajan äänessä eikä tarjoa hiljaisia hetkiä, hän voi jopa häiritä asiakkaan prosessia. (ibid., 79-

80.)  
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2.6.2. Kysymisen taito 

Sen lisäksi, että hyvän ohjaajan on tärkeää osata kuunnella, on myös tärkeää osata tehdä 

hyviä kysymyksiä. Oikeat ja hyvät kysymykset auttavat usein sekä ohjaajaa että asiakasta 

ja vievät ohjausprosessia eteenpäin. Vaikka kysyminen voi auttaa asiakasta pohtimaan 

omaa kokemustaan ja auttaa ohjaajaa saamaan lisää tietoa asiakkaan esille tuomasta 

ongelmasta nopeasti, on kysymisessäkin oma vaaransa, joka tulisi ottaa huomioon. 

Liiallinen kysyminen voi saada asiakkaan tuntemaan olonsa kuulusteltavaksi, ja se voi 

aiheuttaa hänessä ahdistusta sen sijaan että syntyisi avoin ja turvallinen ilmapiiri 

ohjauskeskustelulle.  

 

Yksi tärkeä kysymyslaji on avoimet kysymykset, esimerkiksi “Miten koet tilanteesi tällä 

hetkellä?”. Tällöin asiakkaalla on mahdollisuus itse valita mitä ja kuinka paljon hän haluaa 

kertoa. Mikrotaitojen teoriassa avoimien ja suljettujen kysymysten eroa on tehty 

seuraavalla tavalla: 

 

Kysymyslaji	   Kysymyksen	  kuvaus	   Funktio	  
ohjauskeskustelussa	  

Avoimet	  kysymykset	   “Mitä?”:	  faktat	  
“Miten?”:	  prosessi	  tai	  
tunteet	  
“Miksi?”:	  syyt	  
“Could”:	  yleiskuva	  

Tarkoituksena	  saada	  esille	  
mahdollisimman	  paljon	  
tietoa	  ja	  helpottaa	  
keskustelua.	  

Suljetut	  kysymykset	   Alkavat	  esimerkiksi	  
sanalla	  “Onko”	  ja	  niihin	  
voidaan	  vastata	  yleensä	  
muutamalla	  sanalla.	  

Käytetään	  nopeaan	  tiedon	  
saamisen	  ja	  pitkien	  
vastausten	  
poissulkemiseen.	  

Taulukko 2. Avoimet ja suljetut kysymykset (Ivey et al.,  1997, s. 62). 

	  

Avoimien kysymysten kohdalla yksi yleinen kysymys “Miksi?” sisältää tietyn vaaran, joka 

on hyvä pitää mielessä. Vaikka kysymys on avoin, se saattaa vihjata asiakkaalle, että 

asiaan on olemassa oikea vastaus, ja asiakkaan tulisi osata kertoa se ohjaajalle. Tämän 

vuoksi “Miksi?” kysymys voidaan tulkita uhkaavaksi ja tuomitsevaksi, ja voi saattaa 

asiakkaan puolustuskannalle. (Okun & Kantrowitz, 2008, s. 76-77.) 

	  

Eräs taitavan ohjauksen nyrkkisääntö on, että kysymyksiä, joihin voi vastata vain hyvin 

rajallisesti tai lyhyesti tulisi välttää. Toki joskus niitä voi olla tarpeen käyttää esimerkiksi 
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lisäinformaation saamiseksi. Kysymysten tehtävänä ylipäänsä on auttaa sekä asiakasta 

käymään läpi kokemustaan että ohjaajaa asiakkaan tilanteen hahmottamisessa.  

Kysymysten teko on ”taitolaji” siinäkin mielessä, että liiallinen kysyminen voi olla 

haitallista ohjausprosessin kannalta. Liika kysyminen antaa vaikutelman siitä, että ohjaaja 

ei kykene muuten vastaamaan asiakkaan viesteihin ja voi luoda ohjaussuhteeseen 

etäisyyttä. Ohjaaja voi muotoilla sanojaan suoran kysymyksen sijaan esimerkiksi näin: 

”Kertoisitko mitä sitten tapahtui”. (ibid., 77.) 

	  

Kysymyksien suhteen eri lähteissä käytetään hieman termejä. Ensinnäkin kysymisen sijaan 

puhutaan tarkentamisesta, joka terminä korostaa kysymysten funktiota 

ohjauskeskustelussa. Käytettiinpä sitten nimitystä kysyminen tai tarkentaminen, sen alle 

sijoittuvat erilaiset kysymystyypit. Edelleen voidaan puhua avoimista kysymyksistä, 

suljetuista tai tarkentavista kysymyksistä. Tarkentavilla kysymyksillä voidaan viitata 

suljettuihin tai avoimiin kysymyksiin (vrt. Ivey et al., 1997, s. 53, 62).  Ohjaaja voi myös 

toistaa kysymyksen tai palata asiakkaan puheeseen selventääkseen mitä asiakas tarkoitti 

(Okun & Kantrowitz, 2008, s. 77).  

	  

Okun mainitsee yhtenä kysymyslajina reflektiiviset kysymykset, joiden tarkoituksena on 

välittää ohjaajan ymmärrystä esimerkiksi tunteiden suhteen. Ohjaaja voi toistaa asiakkaan 

sanoista muutaman kysyvään sävyyn, tai vastata asiakkaan puheeseen sanomalla ”Mutta?” 

tai ”Ja?”. Tätä kysymyslajia kannattaa käyttää harkinnan mukaan silloin, kun ohjaaja 

tuntee sen edistävän keskustelua, mutta nekin on paras muotoilla avoimiksi, ellei tarkan 

tiedon saaminen ole välttämätöntä. (ibid., 76.) 

2.6.3. Asiakkaan puheen peilaaminen 

Kuuntelemisen yhteydessä mainittiin asiakkaan puheen peilaaminen. Peilauksessa eli 

reflektiossa ohjaaja palauttaa asiakkaalle takaisin mitä asiakas on sanonut ilman ohjaajan 

omia käsityksiä tai tulkintoja siitä, mitä asiakkaan kertoma voisi tarkoittaa. Peilauksen 

tarkoituksena on tarjota asiakkaalle mahdollisuus saada syvempi käsitys itsestään ja 

toiminnastaan. Peilaamisen kautta myös keskustelun fokus vahvistuu ja välittyy oikeana. 

Keskustelun kohteen tulee aina olla asiakas puheineen ja ajatuksineen, ei ohjaajan 

kokemukset tai mielipiteet. (Soini & Mäenpää, 2012, s.18-19). 
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Joskus ohjaajan käyttämät peilaus, puheen uudelleenmuotoilu ja tulkinta voivat mennä 

hieman sekaisin. Peilauksessa on kuitenkin kyse puhtaasti siitä, mitä asiakas on ilmaissut 

ja tämän ilmaisun jäsentämisestä palauttamalla se takaisin asiakkaalle. Ohjaaja voi peilata 

asiakkaan tunneviestien sisältöä tai tämän esittämiä faktoja. Ohjaaja voi tehdä myös monia 

asioita kokoavan peilauksen, yhteenvedon siitä, mitä asiakas on siihen mennessä puhunut.  

2.6.4. Läsnäolotaidot 

Mikrotaitojen hierarkiaa kuvaavaan kolmion pohjimmaisena on läsnä oleva käytös. 

Läsnäololla tarkoitetaan asioita, jotka saavat asiakkaan tuntemaan olonsa mukavaksi, 

tuntemaan ilmapiirin turvalliseksi, joilla ohjaaja voi viestittää asiakkaalle olevansa 

luotettava ja että ohjaaja kuuntelee ja ymmärtää. Tällaisia käytöksen piirteitä ovat 

tilanteeseen kulttuurisesti ja henkilökohtaisella tasolla sopiva katsekontakti, kehonkieli, 

äänenkäyttö ja taidot seurata asiakkaan puhetta ja pysyä asiakkaan esille tuomassa 

aiheessa. (Ivey et al., 1997, s. 53.) Ennen ajateltiin, että ohjaajan tai terapeutin tehtävä on 

puhtaasti verbaalista, mutta sitä mukaa kun istuntoja on alettu videoida, on tullut selväksi, 

että non-verbaalinen viestintä on pohjalla kaikissa haastattelu, ohjaus- tai 

terapiaistunnoissa. Katsekontaktilla ja kehonkielellä, esimerkiksi kuinka tiiviisti asiakasta 

katsoo tai missä asennossa ohjaaja pitää käsiään, onko ryhti suora ja niin edelleen, välittyy 

kuva joko läsnä olevasta, välinpitämättömästä tai jopa tunkeilevasta ohjaajasta. Vaikka 

katsekontakti ja kehonkieli olisivat niin sanotusti kunnossa, voi ohjaajan ääni paljastaa 

asiakkaalle, mikäli hän ei ole aiheesta kiinnostunut kuuntelemaan tai vastaavasti hänen 

äänensä voi välittää lisää empatiaa asiakasta kohtaan.  

	  

Myös Okun kuvaa erilaisia verbaalisia ja non-verbaalisia keinoja, joilla voidaan viestittää 

aitoa läsnäoloa ja myötäelämistä ohjaustilanteessa. Tällaisia toivottuja käyttäytymisen non-

verbaalisia piirteitä ovat nyökkäily, hymyileminen, käsi eleet, sopivan katsekontaktin 

pitäminen, kasvojen ilmeiden käyttö, puheen maltillisuus ja kannustava äänensävy.  (Okun 

& Kantrowitz, s.64.)  

 

Ohjauksessa läsnäolotaidot ilmenevät vuorovaikutuksessa aitoa kiinnostusta välittävänä 

käyttäytymisenä ja kommunikointia. Myös ammatillisen ohjauksen peruslähtökohtiin 

kuuluvat kunnioittaminen ja empatia sisältyvät läsnäolotaitoihin. Kunnioittaminen pitää 

sisällään asiakkaan kokemuksen arvostamisen ja luottamuksellisuuden. Empatia 
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puolestaan voidaan käsittää yhtenä tärkeimpänä lähtökohtana ammatilliselle ohjaukselle. 

Ohjaussuhteessa empatia näkyy toisen asemaan asettumisena, hyväksymisenä ja turvallisen 

vuorovaikutusympäristön luomisena (Soini & Mäenpää, 2012, s. 20). Muutoksen 

mahdollistamisen kannalta tärkeää on myös korostaa asiakkaan positiivisia voimavaroja ja 

uskoa hänen kykyynsä muuttua. (ibid., 19-20).  

2.6.5. Vuorovaikutustaidot 

Ohjaus tapahtuu vuorovaikutuksessa, keskustelun kautta. Periaatteessa koko ohjaustilanne 

on yhtä kuin vuorovaikutustilanne. Ohjauksen tavoitteita ei useimmiten saavuteta ilman 

asiakkaan ja ohjaajan välillä tapahtuvaa kohtaamista, jonka merkittävänä osana heidän 

välinen vuorovaikutus on. (Vehviläinen, 2001, s. 12). Vuorovaikutukseen liittyy monia  

ohjauskeskustelun kannalta tärkeitä ohjaustaitoja, kuten esimerkiksi erikseen käsitellyt 

kuunteleminen ja kysyminen, kuin myös läsnäolo tilanteessa. Nämä kaikki ovat 

edellytyksiä vuorovaikutuksen toteutumiselle ohjauskeskustelussa. Vuorovaikutuksen 

toteutumista voidaan tarkastella myös  dialogisuuden kautta. Dialogisuus on 

monologisuuden vastakohta, eli dialogin toteutuessa osapuolet keskustelevat ja pyrkivät 

ymmärtämään toistensa viestejä sen sijaan, että vain toinen heistä puhuisi. Toimivan 

vuorovaikutuksen rakennusaineina voidaan edellä mainittujen lisäksi pitää muutamia muita 

asioita, kuten ohjaajan ihmissuhdetaidot, konkretiassa pysyminen, kyky empatiaan, 

verbaalinen sujuvuus ja niin edelleen. 

 

Joskus asiakas ymmärtää paremmin tunteensa ja ajatuksensa kun ne voidaan konkretisoida. 

Ohjaajan kyky tarkastella ohjauskeskustelussa esille nousseita kysymyksiä 

mahdollisimman konkreettisella tavalla on myös ammattimaiseen ohjaukseen kuuluva 

ominaisuus. Kun ohjaaja pyytää asiakasta antamaan kokemuksistaan konkreettisia 

esimerkkejä, hän välttyy usein myös tekemästä liian nopeita johtopäätöksiä asiakkaan 

tilanteesta. (Soini & Mäenpää, 2012, s.19).  

 

Ohjaajan ihmissuhdetaitojen merkitys ohjauksen lopputuloksen kannalta voidaan ajatella 

olevan merkityksellinen tutkimuksen valossa. Anderson et al. esittävät, että terapian hyvää 

lopputulosta ennustavina tekijöinä voidaan pitää terapeutin kykyä viestiä hienovaraisesti, 

kykyä luoda asiakkaan kanssa hyvin toimiva yhteistyöhön perustuva “liitto”, kyky 

empatiaan ja sen myötä ymmärtää asiakkaan viestimiä tunteita ja kokemuksia. Toisin 
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sanoen kyse on ihmissuhdetaidoista, jotka helpottavat tai edesauttavat terapiasuhdetta. 

(Anderson et al., 2009, s. 757.)  Vaikka tutkimuksessa käsiteltiin terapiasuhdetta, voidaan 

aiemmin esitetyn ohjauksen ja terapian suhteen perusteella ajatella tuloksien olevan 

sovellettavissa myös ohjauksen onnistuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Ohjaajan 

toiminnassa havaittavissa olevia hyvistä ihmissuhdetaidoista viestiviä piirteitä ovat muun 

muassa verbaalinen sujuvuus, tunneilmaisu, vakuuttavuus, toivokkuus, lämpö, empatia, 

kyky liittoutua / sitoutua, ja ongelmaan fokusoiminen (ibid., 759). 

2.6.6. Vaikuttamistaidot ja strategiat 

Vaikka asiakas toki hyötyy aina läsnä olevasta ohjaajasta ja siitä, että häntä aidosti 

kuunnellaan, joskus asiakas voi tarvita myös apua ja ohjausta tarinansa, ajatuksiensa tai 

tunteidensa muuttamisessa.  Mikrotaitojen teoriassa on esitetty erilaisia vaikuttamistaitoja 

ja -strategioita, joilla erilaisuudestaan huolimatta on kaikilla sama päämäärä, eli luoda 

uusia ajattelu- ja toimintatapoja suhteessa vanhoihin tarinoihin. Strategioita on useita, ja 

niiden käyttöön vaikuttaa paljon toteutettavan ohjauksen pohjalla oleva teoriasuunta. (Ivey 

et al., 1997, s. 65-67.) Ohjauskeskustelun kulkuun ja sisältöön samoin kuin asiakkaaseen 

vaikuttamisen taitoja voidaan ajatella myös ohjauskeskustelun johtamisen näkökulmasta. 

	  

Tulkinta ja uudelleenmuotoilu ovat vaikuttamistaitojen ytimessä, ja niiden tarkoituksena 

on tarjota asiakkaalle vaihtoehtoinen näkökulma, josta tarkastella tilannettaan. Vaikka 

puhumme tulkinnasta, ei ohjauksen yhteydessä kyseessä ole samanlainen asiakkaan 

persoonallisuuden ja hänen käytöksensä tulkinta kuin esimerkiksi psykoterapiassa usein 

tapahtuu (Vehviläinen, 2001, s. 135). Tulkinnan tekemisessä ohjaaja voi käyttää apunaan 

teoreettista viitekehystä tai omia havaintojaan.  (Ivey et al., 1997, s. 66.) Vehviläinen 

puhuu formuloinnista, jonka yhteydessä ohjaaja tiivistää tai selittää, mitä keskustelussa on 

puhuttu ja mitä johtopäätöksiä siitä voi tehdä. Formuloinnin jälkeen asiakas, jonka 

puheesta formulointi on muodostettu, voi joko vahvistaa tai kieltää tulkinnan. Formulointi 

on ohjaajan rajallinen esitys siitä, mitä asiakas on puheellaan tarkoittanut. Siten se on 

samalla myös uudelleenmuotoilu asiakkaan puheesta. Ohjauskeskustelun kulun kannalta 

mielenkiintoista on miettiä milloin yhteenvedon tekeminen on tarpeellista, mitä asioita 

siihen sisällytetään ja mihin yhteenvetoa käytetään. (Vehviläinen, 2001, s.136-138.) 
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Ohjaaja voi antaa asiakkaalle suoran toimintaohjeen tai neuvon ehdottamalla suoraan 

jotain tiettyä toimintaa, joka asiakkaan tulisi hänen mielestään tehdä. Toimintaohjeen 

antaminen voi tapahtua myös hienovaraisesti johonkin tiettyyn teoriaan pohjautuvan 

tekniikan avulla. Suorien neuvojen antamista usein pyritään välttämään, mutta ohjaaja voi 

harkinnan mukaan antaa asiakkaalle ehdotuksia, ideoita, neuvoja miten tämän tulisi toimia 

tai ajatella. Neuvo tai lisätieto asiasta oikein käytettynä voi olla asiakkaalle hyödyllistä. 

(Ivey et al., 1997, s.66.) Neuvojen antaminen ohjaustyössä mielletään usein 

ongelmalliseksi aiheeksi. Ohjaukselle asetettu asiakaslähtöisyysvaatimus ja toisaalta 

neuvomispyrkimys asettavat vuorovaikutustasolla tietynlaisen ristiriidan.  Toisaalta on 

myös mietittävä mikä ero on neuvomisella, suoran ohjeen antamisella tai ehdotuksen 

tekemisellä. Peavy (2006) kehottaa suhtautumaan neuvomiseen varoen kolmesta syystä: 1) 

ohjaaja voi antaa väärän neuvon 2) ohjaaja voi antaa hyvän neuvon, mutta asiakas voi 

soveltaa sitä väärin 3) jos neuvo ei johda asiakasta toivottuun lopputulokseen, hän voi 

helposti syyttää ohjaajaa huonosta neuvosta riippumatta siitä, oliko neuvo todellisuudessa 

hyvä vai huono (Peavy, 2006, s. 56.) 

 

Neuvon voidaan ajatella sisältävän suora malli miten toimia tai ajatella. Asiakas voi joko 

hyväksyä neuvon tai hylätä sen, jolloin voidaan nähdä, ettei neuvokaan siis ole suora 

määräys toimia tietyllä tavalla. Neuvominen on pulmallista myös ohjauksen yhden 

periaatteen, vuorovaikutuksen tasa-arvoisuuden kannalta. Kun toinen antaa toiselle 

neuvon, voidaan ajatella taustalla olevan oletus siitä, että neuvon antajalla on tietoa, jota 

toisella osapuolella ei ole. Myös neuvomisen relevanssiuteen voidaan kiinnittää huomiota; 

pyysikö asiakas neuvoa vai ei? Jos asiakas pyysi neuvoa, sitä voidaan ohjauksen piirissä 

pitää asiallisena toimintatapana. Jos taas neuvo on annettu pyytämättä, sen relevanssiuden 

on määrittänyt ohjaaja ja silloin ei ole selvää, mitä tai kenen asiaa neuvo tässä tilanteessa 

palvelee. Nyrkkisääntönä ohjauksessa pidetään sitä, että ohjaaja pitäytyy antamasta 

neuvoja, ainakin jos asiakas ei neuvoja pyydä. Myös tämä piirre erottaa ammatillisen 

ohjauksen arkitilanteiden huolikeskusteluista. Arkitilanteessa usein pyrimme ratkaisemaan 

toisen ihmisen ongelman ilman pyytämistäkin. (Vehviläinen, 2001, s. 171-173.) 

 

Syventääkseen luottamusta ja avoimuutta ohjaussuhteessa ohjaaja voi jakaa asiakkaan 

kanssa henkilökohtaisen, joko menneisyyteen tai nykyhetkeen liittyvän, kokemuksensa 

asiakkaan kanssa. Ohjaajan jakamat henkilökohtaiset kokemukset voivat lisätä luottamusta 

ja keskinäisyyttä ohjaussuhteessa. Vaikka huomio voidaan tarvittaessa hetkellisesti 
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suunnata ohjaajan kokemukseen, on ohjaajan varottava liikaa itsensä huomioimista ja 

pidettävä mielessä, että ohjaustilanne on asiakasta eikä häntä itseään varten. (Ivey et al., 

1997, s. 66, 69.) 

	  

Ohjauskeskustelun fokusointi on yksi tärkeä vaikuttamiskeino. Vaikka asiakas onkin 

ohjaustilanteessa tietyssä mielessä “tähti”, ei aina ole mielekästä suunnata fokusta 100 % 

asiakkaaseen itseensä. Usein asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi on otettava huomioon 

myös tilanne- ja kontekstitekijät. Useimmiten ei voida yksiselitteisesti sanoa, mihin 

ohjauskeskustelun alussa pitäisi keskittyä eli fokusoida. Lisäksi valittu fokus riippuu myös 

paljon teoreettisista taustoista, eli siitä, onko kyseessä esimerkiksi asiakas-keskeistä 

Rogerilaista tai psykoanalyyttista teoriaa vai monikulttuurista, tilanteen ja kontekstin 

huomioivaa teoreettista lähestymistapaa noudattava ohjaaja.   Joidenkin asiakkaiden 

kohdalla paras tapa on ensin suunnata täysi huomio asiakkaaseen itseensä, joidenkin 

kohdalla taas on ensin kohdistettava huomio ongelmaan, jonka jälkeen asiakas vasta 

itsekin kykenee kertomaan ja keskittymään itsensä ja tunteidensa tutkiskelemiseen. Mihin 

tahansa huomio sitten suunnataankin, on tärkeää pyrkiä ottamaan huomioon kaikki 

asiakkaan ongelman muodostavat osatekijät. (ibid., 67-70.) 

	  

Joskus asiakkaan puheessa voi tulla esille epäloogisuuksia, joiden konfrontointi on 

ohjaajan tärkeä tehtävä. Englanninkielisen termin “confrontation” suomentaminen tuntuu 

kömpelöltä, mutta omasta mielestäni sitä lähimpänä ovat kuitenkin suomenkieliset 

“kohtaaminen” ja “yhteenotto”. Sanan ensivaikutelma on negatiivinen, jopa aggressiivinen. 

Ohjauksen yhteydessä puhuttaessa sillä ei kuitenkaan tarkoiteta vihamielistä 

välienselvittelyä, vaan ohjauksellista prosessia, jossa asiakasta autetaan huomaamaan 

hänen sanojensa ja tekojensa välinen ristiriita tai epäsuhta. Tällaisen ristiriidan 

kohtaamisessa ohjaaja voi esimerkiksi sanoa asiakkaalle: “Toisaalta teet/tunnet/ajattelet.. 

mutta toisaalta teet/tunnet/ajattelet..” . (ibid., 71.) 

	  	  

Koska ohjaus on aina sopimukseen perustuvaa ja tämän sopimuksen noudattaminen on 

tärkeää, molempien osapuolien tulee olla sitoutuneita ohjausprosessiin. Ohjaajan on 

puolestaan osattava johtaa ohjaustilannetta yhdessä sovittujen sääntöjen puitteissa 

ohjauksen tavoitetta kohti. Ohjaajan tulee toiminnallaan pyrkiä huolehtimaan siitä, että 

asiakkaan esittämä asia tulee käsiteltyä huolellisesti ja tarpeeksi monipuolisesti.  
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2.6.7. Taitojen yhdistäminen ja oman henkilökohtaisen ohjaustyylin päättäminen 

Lukemattomien ohjausta koskevien teorioiden ja menetelmien kirjosta, mikrotaidoista ja 

muista ohjaustaidoista jokaisen ohjaajan on löydettävä oma toimiva yhdistelmänsä. Ei ole 

olemassa, tai ainakaan sitä ei vielä ole osoitettu, yhtä ainoaa oikeaa ohjaustapaa. 

Useimmissa menetelmissä yksi osatekijä on BLS sisältöineen ainakin jossain muodossa. 

Tiedot ja taidot myös kehittyvät ohjauksen myötä, ja kun hallitsee teoriat ja menetelmät 

niitä on mahdollista yhdistellä ja soveltaa kulloinkin tilanteeseen sopivaksi. (Ivey et al., 

1997, s. 72.)  

	  

On toivottavaa, että ohjaajan toiminta perustuu teoreettisesti kestävälle pohjalle. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että ohjaajan toiminnan tulee olla rajoittunut pelkästään jonkin 

tietyn teoriasuunnan noudattamiseen. Olennaista on ohjaajan tuntemus ammatillista 

ohjausta koskevista periaatteista ja sen tunnuspiirteistä niin, että hän kykenee toimimaan 

ammattimaisesti ja sen lisäksi perustelemaan toimintaansa. Oman ohjaustyylin päättämisen 

ja kehittämisen tulisi perustua ohjaajan itsetuntemukseen ja sitä kautta hänen tiedossaan 

oleviin omiin vahvuuksiinsa. (Soini, Rantanen & Suorsa, 2012, s. 6-7). 
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3. KONSULTATIIVINEN OHJAUS 

Aiemmin tarkastelimme tähän tutkimukseen ja konsultatiiviseen menetelmään 

vaikuttaneita teorioita. Nyt siirrymme tarkastelemaan lähemmin itse konsultatiivista 

työotetta sen taustalla vaikuttavan sosiodynaamisen ohjausteorian kautta. Tämän jälkeen 

käyn lyhyesti läpi tähän työhön liittyen ohjauskoulutusta ja sen tutkimista. Luvun lopussa 

esitän kertaalleen tutkimustehtävän ja siihen liittyvät tutkimuskysymykset. 

3.1. Sosiodynaaminen ohjauskäsitys 

Sosiokulttuurisella näkökulmalla tarkoitetaan sen piirteen tuomista asiakkaan 

tilanteen/ongelman tarkasteluun, että ihmisen käytökseen, tunteisiin ja ajatuksiin vaikuttaa 

aina myös se sosiaalinen ympäristö, kulttuuri ja konteksti missä hän elää. Tästä edelleen 

sosiokulttuurisen näkökulman tuominen ohjaukseen tarkoittaa näin myös kaikkien, tai 

mahdollisimman laajasti, sosiaaliseen ympäristöön liittyvien tekijöiden huomioiminen 

ongelmaa tarkasteltaessa.   

	  

Ivey et al.. (1997) näkevät ohjauksen tavoitteellisena haastattelutilanteena (Ivey et al., 

1997, s.50.) Näkemyksen taustalla vaikuttaa konstruktivistinen teoria ja erityisesti 

sosiaalinen konstruktivismi. Konstruktivismin mukaan ihmiset toimivat elämässään 

tiedemiehen tapaan muodostaen todellisuudesta hypoteeseja, joiden toimivuutta he 

testaavat. Sen mukaan, miten hypoteesit toimivat ihmiset muodostavat ns. teorioita 

maailmasta eli maailmankuvansa. Ympäristö ei kuitenkaan vain ainoastaan ohjaa 

toimintaa, vaan ihmiset myös itse vaikuttavat siihen. Esim. kertomalla tarinoita itsestämme 

myös luomme hypoteeseja itsestämme eli muokkaamme maailmankuvaamme. (ibid., 51.) 

	  

Konstruktivistisen näkemyksen mukaan tavoitteellisessa haastattelutilanteessa asiakas tuo 

julki todellisuudesta muodostamiaan konstruktioita. Sosiaalinen konstruktionismi pyrkii 

huomioimaan sisäisen todellisuuden lisäksi myös sitä sosiaalista kontekstia, jossa 

asiakkaan huolet muodostuvat. Ihmisen käsitys maailmasta on vahvasti sidoksissa siihen, 

mitä hän kokee perheessään ja ympäröivässä kulttuurissa. (ibid., 51.) 

	  

Sosiokulttuurisesta viitekehyksestä lähtevää ohjaussuuntaa kutsutaan lähteestä riippuen 

sosiodynaamiseksi, sosiokonstruktivistiseksi ja konstruktivistiseksi ohjaussuunnaksi. 
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Sosiodynaamisen/konstruktivistisen näkökulman mukaan ohjauksen voidaan määritellä 

pitävän sisällään seuraavia piirteitä: 

 

- Ohjaus on välittämistä, toivoa, rohkaisua, selventämistä ja aktivoimista 

sisältävä prosessi. 

- Ohjaus on sosiaalista toimintaa, jolla tähdätään toisen auttamiseen.  

- Ohjaus on käytännöllinen ongelmanratkaisumenetelmä, jossa pääaiheena on 

ongelmanratkaisu, mutta menetelmä voi vaihdella. Konstruktivistisessa 

menetelmässä korostuu merkityksen konstruoiminen ja ratkaisujen löytäminen.  

- Ohjaus on yksilöllisiin tarpeisiin sovitettu auttamisprosessi.  

- Ihminen tuo ohjaustilanteeseen koko elämänsä, koska elämä on kokonaisuus, 

jonka osia ei ole mielekästä erotella toisistaan. 

- Ohjaus on mahdollistavaa toimintaa, jonka avulla asiakkaan on mahdollista 

saada omat voimavarat käyttöönsä. 

- Ohjaus toimintana painottaa mahdollisuuksia, ei alistumista tai sääntöjä. 

- Ohjaustilanne on asiakkaalle turvallinen paikka, josta hän voi saada tukea ja 

selvyyttä vaikeissa asioissa. 

- Ohjaus on tavoitteellinen ja tasa-arvoinen yhteistyösuhde; tavoitteena on 

ratkaista elämän konkreettisia ongelmia. (Peavy, 1999, s. 18-25). 

 

Peavyn (1999) mukaan ihmiset ovat vuorovaikutuksessa heitä ympäröivien sosiaalisten ja 

fyysisten maailmojen kanssa. Vaikka ihmisillä on omat henkilökohtaiset ja sosiaaliset 

todellisuutensa, yksilö ei itse ole ainoa oman elämänsä tuottaja, vaan yksilö tuottaa ne 

toisten kanssa suhteessa fyysiseen ympäristöönsä. Ulkopuolinen maailmamme tuo 

rajoituksia siihen, miten ajattelemme, tunnemme ja teemme. Ulkopuolisen maailman 

olemassaolo ja vaikutus eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että olisimme pakotettuja 

ajattelemaan tietyllä tavalla, vaan tulkitsemme ympäröivää maailmaa kuitenkin aina oman 

henkilökohtaisen viitekehyksen läpi. (ibid., 38-40.) 

 

Sosiokonstruktivistisen käsityksen mukaan ohjauksen tulisi olla kulttuurikeskeistä ja 

kontekstiherkkää. Muut sosiodynaamisen ohjauksen periaatteet voidaan luetella 

tiivistetysti: 
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- Maailma, jossa elämme, on monien todellisuuksien summa. 

- Ihmisten maailma on sosiaalisen konstruktion lopputulos.  

- Sosiaalisen konstruktion tärkein väline on kieli, ja se tarjoaa meille mahdollisuuden 

konstruoida sekä henkilökohtaista että sosiaalista maailmaamme yhä uudelleen.  

- Ohjaustilanteessa huomio keskittyy kunkin hetkisen kokemuksen ja sosiaalisen 

elämän henkilökohtaisiin merkityksiin, toimintaan ja vuorovaikutukseen.  

- Konstruktivistisessa ohjauksessa yksi keskeinen käsite on metamorfisen minuuden 

käsite. 

- Ihmisten tekemät havainnot ja toiminnat tapahtuvat aina ihmisten ja heidän 

ympäristönsä muodostamassa kontekstissa. 

- Kulttuurit ovat elämisen suunnitelmia. Ohjaus on prosessi, jossa autetaan kulttuurin 

jäseniä valitsemaan ja konstruoimaan polkuja kulttuurin läpi ja suunnistamaan 

näillä poluilla. Se on myös prosessi, jossa autetaan kulttuurin jäseniä oppimaan, 

miten he voivat siirtyä uuteen kulttuuriin ja suunnistaa siinä. Tähän kuuluu 

tyydyttävien sosiaalisten suhteiden löytäminen ja mahdollisuus osallistua uuden 

kulttuurin tärkeimpiin toimintoihin kuten työhön, koulutukseen ja vapaa-ajan 

viettoon. 

(ibid., 42-49.) 

3.2. Konsultatiivinen työote 

Konsultatiivinen työote on menetelmä, joka perustuu sosiaaliseen ja vertaisoppimiseen. 

Konsultatiivista työotetta voidaan kuvata myös ymmärtäväksi ohjausotteeksi. Se eroaa 

lähestymistavaltaan perinteisemmästä rationaalis-teknisestä ohjausotteesta ohjaajan ja 

asiakkaan rooleihin kohdistuvien odotuksien osalta merkittävästi. Rationaalis-tekninen 

ohjausote asettaa ohjaajan tutkijan rooliin, tavoitteenaan analysoida ja testata objektin 

asemassa olevaa asiakasta sekä muodostaa tämän pohjalta luokitteluja. Asiakkaalle jäävä 

rooli rajoittuu siis toimenpiteiden suoritukseen. Konsultatiivisessa ohjausotteessa 

Asiantuntija eli ohjaaja mahdollistaa tutkimuksen, ja asiakkaan tehtävä on toimia tutkijana 

omassa tapauksessaan.  
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Kuvio 3.  Ohjauksen lähestymistavat (Soini et al., 2012, s.16). 
	  

Konsultatiivinen työote korostaa ohjattavan omaa aktiivisuutta, osallistujien kokemuksien 

ja ajatusten jakamista prosessissa, sekä sosiaalisen yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen 

merkitystä ohjausprosessille (ibid., 21). Menetelmä nojaa siis kahteen tärkeään 

ulottuvuuteen; konsultaatioon ja vertaisoppimiseen. Menetelmässä konsultatiivinen 

tarkoittaa ongelman tarkastelua ja jäsentämistä neuvottelemalla ja kysymällä. Työtapa 

korostaa asiakkaan kasvun tukemista ohjausprosessin aikana. 

	  

Systeemisen näkemyksen mukaisesti konsultatiivisessa ohjauksessa ajatellaan asiakkaan 

ongelman olevan moniulotteinen ja monien tekijöiden muodostama kompleksi. Myös 

ohjaajan ja ohjattavan välisen suhteen neuvotteleva ja keskusteleva luonne korostuu 

konsultatiivisessa ohjausmenetelmässä. Yhtenä perusajatuksena on, että asiakasta autetaan 

parhaiten auttamalla häntä auttamaan itse itseään. Tämän ajatuksen taustalla on 

prosessikonsultaation ajatus, sekä ajatus siitä, että ohjaaja ei voi tuntea asiakkaan ongelmaa 

ja tilannetta tarpeeksi hyvin antaakseen tälle suoria ratkaisuehdotuksia tai 

toimintasuosituksia. (ibid., 11-12.)  

	  

Toinen tärkeä ulottuvuus, vertaisoppiminen, pyrkii hyödyntämään kaikkien osallistujien 

kokemuksen tuomaa asiantuntemusta. Työotteen asetelma tarjoaa ohjattavalle muiden 

osallistujien asiantuntemuksen käyttöönsä. Istunnolla on selkeä rakenne ja etukäteen 

sovitut roolit, joita kaikki osallistujat toteuttavat mahdollistaen siten ymmärtävän 

ryhmäprosessin. Eräs tärkein tehtävä vertaisille on peilaaminen, joka auttaa ohjattavaa 

oman asiansa tarkastelussa erilaisista näkökulmista. Parhaimmillaan ohjattava onnistuu 
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muiden kokemuksia peilaamalla saamaan laajemman käsityksen itsestään ja omasta 

toiminnastaan. (ibid., 13-14.) 

3.3. Istunnon roolit ja rakenne konsultatiivisessa työotteessa SOLMU-projektissa 

SOLMU-projekti on ollut osa klinikalla vuosia jatkunutta työskentelyä ja tutkimusta 

konsultatiivisen työotteen parissa. Työelämässä oleville koulutus tarjoaa lisäksi 

työnohjauksellisen tuen ammatissa toimimiseen. Koulutukseen kuuluu ohjauksen 

teoreettista tarkastelua teemaseminaarien muodossa, ohjausharjoituksia ja ohjaustaitojen 

arviointipäiviä.  

	  

Konsultatiivinen ohjausistunto noudattaa etukäteen sovittua, strukturoitua, rooleihin 

perustuvaa rakennetta ja rytmitystä. Ohjatun vertaiskonsultaation malli sopii hyvin 

ohjaustaitojen koulutukseen ja tarjoaa hyvät mahdollisuudet ohjausprosessin eri osa-

alueiden tutkimiseen. Koulutusjakson pituus on noin yksi vuosi ja kunkin koulutusryhmän 

koko on neljästä kahdeksaan jäsentä. Jokainen osallistuja toimii vuorollaan kaikissa 

kolmessa roolissa, ohjaajana jokainen toimii vähintään kaksi kertaa koulutuksen aikana. 

Koulutusmallin tavoitteena on mahdollistaa oman persoonallisen ohjausotteen 

kehittäminen turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä ohjatun harjoittelun kautta. 

(Soini & Mäenpää, 2012.) 

	  

 
Kuvio 4. Konsultatiivisen työotteen perusmalli ja roolit (Soini et al.., 2012, s. 24). 
	  

Kuviossa 4 on havainnollistettu konsultatiivisen työotteen roolit. Ohjausistunnon roolit 

ovat superviisori, ohjaaja, asiakas ja havainnoitsijat. Superviisori on vastuussa istunnon 
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kulusta ja ohjaa muita osallistujia. Asiakkaan roolissa olevan tehtävänä on tuoda 

käsiteltäväksi joku henkilökohtainen, ajankohtainen työhön liittyvä ongelma. Ohjaajan 

tehtävänä on yrittää ohjata asiakasta hyvän ohjaustavan mukaisesti ja auttaa häntä 

löytämään uusia näkökulmia sekä mahdollisesti ratkaisu ongelmaan. Työtavassa 

korostetaan kuitenkin, että ohjaajan ei ole tarkoitus ratkaista ongelmaa asiakkaan puolesta 

eikä antaa hänelle neuvoja “ilman lupaa”. Havainnoitsijoiden tehtävänä on tarkkailla 

ohjauskeskustelun vuorovaikutusta mahdollisimman monipuolisesti. Itse ongelmaa heidän 

ei tarvitse yrittää löytää ratkaisua. (ibid., 24-25.) Kuviossa 5 on esitetty koulutusistunnon 

rakentumista ja kuinka istunto etenee vaihe vaiheelta. 

	  

 
Kuvio 5. Koulutusistunnon rakenne ja kulku (ibid., 26). 
	  	  

Istunnon alussa käytävän orientaation tarkoitus on virittää osallistujat koulutustilanteeseen 

sekä ohjata heitä omien kokemusten tarkasteluun. Orientaation aikana kerrataan 

työskentelyn tavoitteet, roolit ja istunnon rakenne. Orientaation aikana on mahdollista 

kertoa kokemuksiaan edellisen koulutusistunnon tapahtumista ja kouluttaja eli superviisori 

voi esimerkiksi kysyä ryhmän jäseniltä miltä heistä tällä kertaa tuntui tulla paikalla. (ibid., 

26-27.) 

	  

Varsinainen ohjauskeskustelu alkaa rooleihin asettumisella. Ensin valitaan kuka 

koulutettavista haluaa toimia asiakkaan roolissa. Tämän jälkeen asiakas valitsee itselleen 

ohjaajan. Superviisori antaa luvan keskustelun aloittamiselle. Asiakas kuvailee 

ongelmaansa, ohjaaja kuuntelee ja tekee tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä, jotta 

ymmärtäisi asiakkaan ongelman tarpeeksi hyvin. Havainnoitsijoiden tehtävänä on 
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tarkkailla ohjaustilannetta ja vuorovaikutusta tehden muistiinpanoja. Ohjauskeskustelun 

seuraava vaihe on niin kutsuttu interventiovaihe. Superviisori keskeyttää 

konsultaatiotyöskentelyn ja antaa puheenvuoron havainnoitsijoille. Interventiovaiheen 

aikana konsultti ja asiakas ovat hiljaa. Tällä varmistetaan se, ettei varsinainen 

ohjauskeskustelu jatku intervention aikana. Havainnoitsijoilta pyydetään kommentteja 

ohjausvuorovaikutukseen ja ohjaajan toimintaan liittyen. Esimerkiksi voidaan kysyä 

ohittiko ohjaaja heidän mielestään jotain tärkeää ja mihin suuntaan havainnoitsijoiden 

mielestä keskustelua pitäisi lähteä seuraavaksi viemään. Interventiovaiheen tarkoituksena 

on antaa ohjaajalle palautetta toiminnastaan ja rikastuttaa ohjauskeskustelua sen toisessa 

vaiheessa. Superviisori päättää interventiovaiheen ja ohjaajalle itselleen jää arvioitavaksi 

haluaako hän hyödyntää havainnoitsijoiden kommentteja vai ei. Toinen 

konsultaatiotyöskentelyvaihe on yhtä pitkä kuin ensimmäinen. Ohjauskeskustelu päättyy 

joko asiakkaan ja ohjaajan toimesta tai viimeistään tietyn ajan kuluttua superviisorin 

ilmoittaessa keskustelun päättämisestä. (ibid. 27-28.) 

	  

Istunto päättyy jakamisen vaiheeseen, jonka aikana osallistujat vapautetaan rooleistaan. 

Keskustelua voidaan tässä vaiheessa käydä yleisellä tasolla, osallistujat voivat esimerkiksi 

jakaa omia aiheeseen liittyviä kokemuksiaan.  Osallistujilta kysytään, miltä heistä tuntui 

toimia rooleissaan. Esimerkiksi ohjaajaa pyydetään kuvailemaan millaista oli toimia 

ohjaajan, tekikö hän jossain vaiheessa tietoisia ratkaisuja sen suhteen mihin suuntaan hän 

lähtee keskustelua viemään ja niin edelleen. (ibid., 28.) 

3.4. Ohjauskoulutuksesta ja sen tutkimisesta 

Ohjauksen kehittäminen intentionaalisena professiona edellyttää ensinnäkin strukturoitujen 

ohjauskoulutusmallien kehittämistä ja toiseksi näiden koulutusmallien vaikutuksen 

tutkimista yhtenä osana ohjauksen tutkimista. Tässä tutkimuksessa käsiteltävä 

konsultatiivinen työote eli PGC(Peer Group Counselling)-menetelmä voitaneen lukea niin 

sanottujen interpersoonallisten ohjaustaitojen kehittämiseen pyrkivien ohjauskoulutusten 

joukkoon. Interpersoonallisilla taidoilla viitataan Iveyn ohjauksen mikrotaitojen teorian 

mukaisiin, ohjaajan toiminnassa havaittaviin ohjaushaastattelutaitoihin.  Muista 

interpersoonallisista koulutusmalleista mainittakoon:  

-‐ Iveyn MC (Microcounselling program)-malli, joka pohjautuu mikrotaitojen 

teoriaan 
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-‐ Truaxin ja Carkhuffsin HRT (Human Resource Training)-malli, joka keskittyy 

ohjaussuhdetta fasilitoiviin ohjaustoiminnan ominaisuuksiin 

-‐ Kaganin, Krathwolin ja Millerin IPR (Interpersonal Process Recall)-malli, joka 

tarkastelee koulutettavien ajatuksia ja toimintaa ohjaustilanteeseen liittyen 

hyödyntäen audio- tai videoaineistoa. (Soini et al., 2012, s. 44.) 

	  

Mainituista koulutusmalleista Iveyn MC-mallia sekä HRD-mallia on tutkittu eniten, ja 

tutkimustulokset viittaavat koulutusmallien toimivuuteen. Koulutusohjelmien vertailun 

tulokset koulutusmenetelmien tehokkuuden suhteen ovat kuitenkin kompleksisia. Sen 

lisäksi, että ohjaus itsessään on prosessina hyvin monisyinen, vaikuttavat ohjaajan 

toimintaan lukuisat tekijät, joista kaikki eivät ole havainnoitavissa yksittäisen 

ohjaustilanteen perusteella. Näin ollen ohjaustaitojen kehittymisen tutkimus on myös hyvin 

monimutkaista. Ohjauskoulutusta tutkittaessa ja kehitettäessä tarvitaan käyttöön 

huolellisesti laadittuja ja testattuja mittareita, joiden avulla ohjaustoimintaa voidaan 

luotettavasti arvioida. Kasvatuspsykologian klinikalla tutkimustyön yksi keskeinen tavoite 

ja tarkoitus on kehittää teoreettisia ja metodologisia menetelmiä ohjauksen tutkimiseen, 

koulutukseen sekä arviointiin liittyen. (ibid., 44-45.) 

3.4.1. Ohjaustaitojen arviointimittari CROS  

Kasvatuspsykologian klinikalla tutkimustyön tuloksena on kehitetty erityisesti Iveyn 

mikrotaitojen teorioiden sekä Okunin ohjausvuorovaikutuksen teorioihin, perustuen niin 

kutsuttu CROS-menetelmä (Counselor Response Observation System). CROS muodostuu 

kahdesta osasta; ohjaajan responssien koodausosasta (Counselor Response Coding System) 

sekä taitavan ohjauksen skaalasta (Skilled Verbal Responding Scale). Mittarin 

kehittämisen aloitti vuonna 2006 klinikalla pro gradu-tutkielmansa yhteydessä Antti 

Rantanen, ja hän on jatkanut sen jälkeen mittarin kehittämistä tutkijana 

kasvatuspsykologian klinikalla.  

	  

Ohjaustaitojen arviointia ja mittausta voidaan pitää tärkeänä useasta syystä. Yksi 

tärkeimmistä syistä liittyy ohjaustaitojen koulutukseen ja sen kehittämiseen. Tutkimalla 

ohjaajan toimintaa ja edelleen sen vaikutusta ohjauksen lopputulokseen voidaan suoraan 

kiinnittää huomiota niihin asioihin, joita ohjaajan toiminnassa halutaan parantaa ja 

kehittää.  Ohjaajien toimintaa on tutkittu eri tavoin eri puolilla maailmaa, mutta jotta 
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tutkimuksesta saataisiin laajempaa validia aineistoa, tutkimuksen tulisi pohjata 

asianmukaisesti ja tarkasti laadittuihin mittauskeinoihin. CROS-menetelmää on kehitetty 

juuri tätä tarkoitusta silmällä pitäen. (Rantanen & Soini,  2013.) 

	  

CROS –menetelmä koostuu kahdesta osasta. Iveyn mikrotaitojen teoriaan vahvasti 

pohjautuva CRCS-osio mittaa ohjaajan responsseja ja mittarin arviointiosa, SVRS, pyrkii 

puolestaan arvioimaan löydettyjen ominaisuuksien kautta ohjaustoiminnan laatua. CRCS-

osio pitää sisällään 10 kategoriaa eli 10 eri ohjaustaitoa/ohjauksellista keinoa: reflektio, 

tarkentavat kysymykset, päätelmä, ehdotus, oman kokemuksen jakaminen, tunteet, 

selitykset, toiminta, konteksti ja vahvuudet. Kategoriat voidaan liittää kahteen muuttujaan, 

joita ovat ohjaajan responssi ja ohjaajan responssin fokus. Ohjaajan responssi muuttuja 

kuvaa sitä, miten ohjaaja toimii suhteessa asiakkaan viesteihin ja missä määrin hän näin 

toimii. Ohjaajan responssin fokus-muuttuja puolestaan kuvaa sitä, mihin ohjaaja asiakkaan 

puheessa kohdistaa huomion. CRCS:n avulla voidaan systemaattisesti havainnoida ja 

koodata ohjauskeskusteluja, sekä tuottaa tarkkaa tietoa ohjaajan toiminnasta. (ibid. 3-7.) 

	  

Mittarin SVRS-osio puolestaan mittaa ohjaajan taitavina pidettyjä responsseja, taustallaan 

ajatus ohjauksesta toimintana, jolla pyritään auttamaan asiakasta ymmärtämään paremmin 

ongelmaansa. Tämä edellyttää ohjaajalta taitoa kohdentaa huomio asiakkaan viestiin 

perinpohjaisella ja johdonmukaisella tavalla. Ohjaajan toimintaa arvioidaan istunnon 

havainnoinnin jälkeen, ja se tehdään kuuden*) eri taidon perusteella:  

1) Ohjaaja puhuu asioista, joita asiakas ei ole maininnut 

2) Ohjaaja käyttää avoimia kysymyksiä 

3) Ohjaaja keskittyy tutkimaan asiakkaan ongelmaa 

4) Ohjaaja ei esitä mielipiteitään tai anna neuvoja 

5) Ohjaaja käyttää tarkentavia kysymyksiä 

6) Ohjaaja sivuuttaa asiakkaan viestin.  

Listassa luetellut kohdat 1., 2. ja 4. kuvaavat ohjaajan toimintaa asiakaslähtöisyyden ja 

kohdat 3., 6. ja 7. johdonmukaisuuden suhteen (ibid., 10). (ibid., 5, 7.)  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*) Alun perin SVRS-osio sisälsi seitsemän kohtaa. Alkuperäinen kohta 5. ”Ohjaajan toiminta ei ole 
mekaanista” (vrt. Rantanen & Soini, 2013, s. 5, 12), jäi testauksen ja kehittelyn myötä mittarista 
pois (ibid., 8). 
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CROS-mittaria ovat klinikalle valmistuneessa pro gradu-tutkielmassaan hyödyntäneet Outi 

Mehto ja Katri Mourujärvi. He käsittelivät omassa työssään ohjaajan toimintaa ja sen 

muutosta suhteessa interventioon. Mehto ja Mourujärvi toteuttivat SVRS-mittarin avulla 

systemaattisen havainnoinnin 36 ohjauskeskustelulle. Ohjauskeskustelut olivat videoituja 

ohjausharjoitustilanteita Ohjauksen psykologia-kurssilta. Mehto ja Mourujärvi arvioivat 

ensin ohjauskeskustelut käytettyjen ohjaustaitojen suhteen, jonka jälkeen he tarkastelivat 

ohjaustoiminnan muutosta intervention seurauksena. Tutkimuksen tuloksena Mehto ja 

Mourujärvi totesivat intervention parantaneen ohjaajan toimintaa 20 %:ssa tapauksista, 

47 % tapauksista huonontaneen ohjaajan toimintaa ja 3 % tapauksista ohjaajan toiminta 

pysyi samanlaisena intervention jälkeen.  Yksi tärkeä tekijä, jonka he mainitsevat tulosten 

puitteissa vaikuttavan positiivisesti ohjaajan toimintaan, on interventiossa annettu suoraan 

ohjaajan ohjaustoimintaan liittyvä positiivinen palaute ja kehitysehdotukset. (Mehto & 

Mourujärvi, 2012.) Vaikka Mehto & Mourujärven tutkimuksessa käytettiinkin aineistona 

opiskelijoita jotka voidaan ohjaustaidoiltaan luokitella noviiseiksi, on CROS kehitetty sillä 

ajatuksella, että sitä voidaan käyttää sekä opiskelijoiden että ammattiohjaajien taitojen 

arvioinnissa sekä koulutuksen kehittämisessä. (Rantanen, 2006.) 

3.4.2. Toimintaperusteiden tutkiminen 

Haluan lyhyesti kuvata vielä yhden tämän työn kannalta merkityksellisen tutkimuksen 

suunnan, jota kasvatuspsykologian klinikalla on myös viime vuosina toteutettu. Kyseessä 

on subjektitieteellinen lähestymistapa ohjauksen tutkimukseen. Esimerkiksi artikkelissaan 

”Toward a subject-scientific research of counselling” Suorsa, Rantanen, Mäenpää & Soini 

(2013) toteavat subjektitieteellisen näkökulman tuovan tutkimuksen piiriin sen ”Mitä 

ohjaajat ajattelevat tekevänsä”. Tarkka tutkimustieto sen suhteen, mitä ohjaaja tekee 

istunnon aikana sekä se, mitä hän ajattelee tekevänsä on kuitenkin yllättävän harvinaista 

(Suorsa et al.., 2013).  Suorsa et al. nimeävät tavoitteekseen yhdistää kasvatus-

psykologinen käytäntö, tutkimus ja teoria yhtenäiseksi subjektitieteelliseksi ohjauksen 

tutkimuksen menetelmäksi.    

 

Vaikka subjektitieteellinen näkökulma tuo tiettyä syvyyttä ohjaustoiminnan tutkimiseen, se 

ei missään nimessä tee siitä yksinkertaisempaa. Kuitenkin se tuo tutkittavaksi mielestäni 

juuri niitä tärkeitä dimensioita esimerkiksi ohjaajan toiminnasta, jotka usein voivat jäädä 

ohjaustutkimuksen ulkopuolelle. Suorsa (ibid., 2013) on tarkastellut persoonallisen (tässä 
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tutkimuksessa henkilökohtainen) ohjausotteen kehittymistä subjektitieteen näkökulmasta 

niin sanottujen perustelumallien avulla. Perustelumalli on “teoreettinen jäsennys yksilön 

kokemien olosuhteiden ja hänen subjektiivisten toimintaperusteidensa välisestä suhteesta 

tavalla, joka valottaa kulloisenkin toiminnan subjektiivista funktionaalisuutta” (Suorsa, 

2011). Vuonna 2011 kasvatuspsykologian klinikalla järjestetyn, 

oppilashuoltohenkilökunnalle suunnatun koulutuksen aikana tutkimustyön tuloksena 

saatiin muotoiltua ohjauskeskusteluun osallistuvien toimintaa selittävä perustelumallin 

kaava: “Tilanteessa X, ajattelen / tunnen / toimin Z, koska Y.” Tähän kaavaan sijoitettuna 

voidaan suuri määrä osallisten puhetta tiivistää paljon kompaktimpaan muotoon. (Suorsa et 

al., 2013.) 

 

Toimintaperusteiden tutkiminen ei rajoitu pelkästään ohjaajan toimintaan, vaan 

perustelumalleja voidaan ohjauskeskustelun pohjalta tehdä myös esimerkiksi asiakkaan 

puheesta. Näin teki esimerkiksi Milla Merilehto (2011) pro gradu-tutkielmansa yhteydessä. 

Hän rakensi subjektitieteellisen lähestymistavan mukaisesti ohjauskeskustelujen ja 

haastattelujen pohjalta koulukuraattorin työtä kuvaavan perustelumallin. Työ on mielestäni 

hyvä osoitus siitä, kuinka paljon ja syvällistä tietoa tämä lähestymistapa voi tuoda 

ohjauksen tutkimukseen, vaikka tämän lähestymistavan käyttöön (ja ennen kaikkea sen 

laajaan sisältöön) liittyykin vielä joukko kysymyksiä ratkaistavaksi.  

3.5. Tutkimustehtävän ja tutkimusongelmien määrittäminen 

Kiinnostus tämän tutkielman aiheeseen sai alkunsa kasvatuspsykologian klinikan 

graduseminaarin alustavassa tapaamisessa syksyllä 2010. Klinikalla annetun 

ohjaustaitokoulutuksen ja siihen liittyvän tutkimuksen synnyttämän aineiston 

hyödyntäminen tuntui sekä järkevältä että mielenkiintoiselta vaihtoehdolta.  Alun perin 

aineistona oli tarkoitus käyttää aikaisempien vuosien videomateriaalia, mutta koska 

tutkielman tekijä pääsi osallistumaan koulutukseen erikoistumisopintojen ja 

yliopistoharjoittelun kautta, aineiston uudelleenvalinta tuli eteen. Koin tutkimuksen 

kannalta hyödylliseksi ottaa aineistoksi ne tapaukset, joissa olin itse mukana. Syksyn 2011 

jälkeen tutkielman tekemiseen tuli muutaman vuoden tauko ja palasin tutkielman pariin 

alkuvuodesta 2014. 
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Aluksi olin kiinnostunut työmenetelmän rakenteeseen liittyvistä tutkimuskysymyksistä, 

kuten esimerkiksi “Intervention merkitys ohjauskeskusteluun konsultatiivisessa 

työotteessa”. Intervention merkitystä tutkineiden töitä luettuani mietin aihetta uudelleen. 

Vaikka PGC menetelmänä tarjoaa tilaisuuden tutkia ohjaajan toiminnan muutosta jo yhden 

ohjauskeskustelun sisällä, se, mitä mahdolliset muutokset kertovat ohjaajan toiminnasta ja 

sen muutoksesta pidemmällä tähtäimellä, jää kuitenkin interventiotutkimuksen 

ulkopuolelle. Tarkemmin, ovatko intervention seurauksena tapahtuneet muutokset osoitus 

ohjaajan toiminnan kehittymisestä tai muusta muutoksesta vai istuntorakenteesta johtuva 

ilmiö? Osaksi juuri tästä syystä omalla kohdallani intervention vaikutuksen tutkiminen ei 

enää jossain vaiheessa tuntunut samassa määrin ”riittävältä” kuin menetelmään 

tutustumisen alkumetreillä. Sen sijaan oltuani mukana koulutusistunnoissa mielenkiintoni 

kohdistui siihen, miten koulutettujen ohjaustaidot ja henkilökohtainen ohjausote kehittyivät 

koulutuksen aikana. Pohdin mielessäni henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutusta 

ohjaajan toiminnalle sekä henkilökohtaisen ohjausotteen muodostumiseen ja esimerkiksi 

sitä, onko eri ammattiryhmien välillä eroja sen kannalta, millaisia ohjaustaitoja ohjaaja 

käyttää.  

	  

Tältä pohjalta lähdin miettimään tutkimustehtävää, jonka muotoilin seuraavasti: “Miten 

tulla taitavaksi ohjaajaksi? Konsultatiivinen ohjaustaitokoulutus osana henkilökohtaisen 

ohjausotteen kehittymistä.”. Tutkimusta ohjaavia tutkimuskysymyksiä ovat: 

	  

- Millaista koulutettavan ohjaustoiminta oli koulutuksen aikana? 

- Minkälaisia taitavan ohjauksen elementtejä koulutettavan ohjaustoiminnassa oli 

löydettävissä ja miten tyypillisiä nämä elementit hänen toiminnassaan olivat? 

- Tapahtuuko koulutettavan ohjaustaidoissa muutosta koulutuksen aikana? 

- Millaisena koulutettava itse koki ohjaustilanteet ja ohjauskoulutuksen 

kokonaisuutena? 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen toteutusta. Aluksi esittelen ja perustelen käytettyjen 

tutkimusmenetelmien valinnan. Tämän jälkeen kuvaan valittua tutkimusasetelmaa ja 

käytettyjä menetelmiä. Kolmantena kerron tutkimusaineistosta, sen hankinnasta ja 

käsittelystä. Viimeisenä vaiheena kuvaan kuinka itse analyysi eteni vaihe vaiheelta. 

4.1. Tutkimusmenetelmien valinta ja perustelu 

Tämä tutkimus on toteutettu erilaisia tutkimusmenetelmiä yhdistelemällä. Tutkimus lähti 

liikkeelle laadullisen tutkimusotteen ajatuksella, ja tarkemmat menetelmät täsmentyivät 

tutkimuksen edetessä. Yläkäsitteenä laadullinen tutkimus sopii tutkimuksen luonteeseen 

hyvin. Tutkimuksen tavoitteena on ennen kaikkea ymmärtää henkilökohtaisen ohjausotteen 

muodostumista, sekä ohjaustaitokoulutuksen ja muiden tekijöiden merkityksellisyyttä tässä 

prosessissa. Ohjausotteen muodostumista tarkastellaan erityisesti ohjaustaitojen 

näkökulmasta. Tutkimusasetelmaksi tässä pro gradu tutkielmassa valittiin case study eli 

tapaustutkimus. Tapaustutkimukseksi kutsutaan tutkimusasetelmaa, jossa tarkoituksena on 

tutkia syvällisesti vain yhtä tai muutamaa kohdetta tai ilmiökokonaisuutta.  

 

Tutkimusmenetelmät täsmentyivät tutkimuksen suunnittelun edetessä. Ensimmäisessä 

vaiheessa tutkimuksen olisi voinut määritellä seuraavasti: “laadullinen aineistolähtöinen 

tapaustutkimus, jossa analyysi suoritetaan jatkuvan vertailun menetelmällä”.  

Tapaustutkimuksen ymmärtämään pyrkivän luonteen vuoksi tapaustutkimuksessa on 

luonteenomaista pyrkiä keräämään tietoa tapauksesta monin eri tavoin (Metsämuuronen, 

2006, 210-211). Tämä tiedon hankkiminen mahdollisimman laajasti ja eri keinoja 

hyödyntäen johti lopulta siihen, että alkuperäinen tutkimusmenetelmän määrittely ei enää 

ollut riittävä kuvaus tutkimuksesta. 

 

Pääasiallisena aineistona tutkimuksessa on ohjauskoulutuksen aikana tuotettu videoaineisto 

sekä koulutettavan kirjoittamat päiväkirjalehdet. Videoaineistoa kuvattaessa tutkielman 

tekijä oli läsnä ensimmäisessä ohjauskeskustelussa havainnoimassa keskustelua 

tarkkailuhuoneessa ja toisessa ohjauskeskustelussa superviisorin roolissa. Koulutettavat 

kirjoittivat päiväkirjaa jokaisen koulutustapahtuman yhteydessä ja jälkeen koko 

koulutusvuoden ajan.  Videoaineistoa on hyödynnetty transkriptioiden tekemisessä sekä 
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ohjaajan toiminnan havainnoimisessa etukäteen laaditun havainnointilomakkeen 

perusteella. Koulutettavan päiväkirjoja on muun aineiston lisäksi hyödynnetty ohjaajan 

toimintaa kuvaavien perustelumallien rakentamisessa. Viimeksi mainitussa 

tutkimusvaiheessa on käytetty myös koulutettavan haastattelua, joka tässä yhteydessä 

perustuu subjektitieteelliseen käsitykseen kanssatutkijuudesta tutkimuksen objektina 

olemisen sijaan.  

 

Kun käytettävä aineisto oli selvillä, piti valita sitä parhaiten palvelevat 

analyysimenetelmät. Tässä kohtaa ensimmäinen ratkaisu koski valintaa 

aineistolähtöisyyden ja teorialähtöisyyden välillä. Maykut ja Morehouse (1994) sanovat 

aineistolähtöisyyden tarkoittavan sitä, etteivät tutkijan etukäteen asettamat hypoteesit 

määritä sitä, mitkä asiat aineistosta muodostuvat merkityksellisiksi. (Maykut & 

Morehouse, 1994, s. 135.) Mielessäni oli vahva käsitys siitä, että päällimmäisenä tehtävänä 

tässä tutkimuksessa ei ole teorian muodostaminen, ja toisaalta myös tiedostin vahvasti 

koulutusta käsittelevien ja ohjaavien teorioiden vaikutuksen. Lisäksi halusin observoida 

videoilta ohjaajan käyttäytymistä jotakuinkin systemaattisesti, joten ennalta laatimani 

havaintolomake määritti jonkin verran sitä, mitä aineistosta lähdin etsimään. Tämän 

perusteella koin, että en voi pitää tutkimusta enää aineistolähtöisenä.  

 

Aineiston käsittelyssä on piirteitä erilaisista menetelmistä, ja analyysi sisältää piirteitä 

laadullisista sekä määrällisistä analyysitavoista. Vaikka kyseessä on laadullinen 

tapaustutkimus ja kvantifioiminen ei lähtökohtaisesti kuulu sen piiriin, koin tarvetta myös 

jollain tavalla saada selville ja erotella yksityiskohtaisemmin mitä ohjaaja istunnoissa teki. 

Tämän vuoksi päädyin tekemään observoinnin lomakkeen avulla, ja sen myötä 

erittelemään kvantifioidusti ohjaajan toiminnasta löytyneitä ohjaustaitoja. Lomakkeen 

avulla tapahtuneen observoinnin tarkoituksena oli tuottaa täydentävää tietoa 

ohjauskeskustelujen transkriptioiden pohjalta tapahtuvaan analyysiin. On tarpeellista 

teroittaa ajatustani siitä, että vaikka ohjauskeskusteluja observoitaisiin ja tarkasteltaisiin 

määrällisesti, eivät pelkät numerot mielestäni kerro ohjauskeskustelusta koko totuutta, sen 

enempää kuin ohjaajan toiminnan onnistuneisuudestakaan. Tämän vuoksi koin, että 

menetelmien yhdisteleminen ainakin tässä yhteydessä auttoi minua kuvailemaan ja 

kertomaan ohjaajan toiminnasta näissä kahdessa keskustelussa paremmin. 

 



	   45 

Tämän tutkimuksen yhteydessä aineiston kvantifioinnin tarkoituksena oli muodostaa 

yleiskuva siitä, mitä ohjauskeskustelun aikana tapahtuu, millaisia ohjaustaitoja ohjaaja 

käyttää ja miten tyypillisiä esiintyneet taidot olivat hänen toiminnassaan. Tämän ajatuksen 

myötä koin ensin valitsemani jatkuvan vertailun menetelmän yksistään ja sellaisenaan 

sopimattomaksi tähän tutkimukseen. Lähdin sen sijaan toteuttamaan aineiston analyysia 

merkityksen kategorisoinniksi nimetyn menetelmän avulla. Menetelmässä aineistosta 

tehdyn transkription analysointia varten muodostetaan ensin aiemman tiedon ja 

tutkimusten pohjalta tutkimusaihetta käsittelevät päädimensiot ja kategoriat. Kun aineisto 

oli näiden etukäteen muodostettujen kategorioiden avulla jäsennelty, siitä voitiin 

tarkemmin eritellä mitä ohjaustekoja ja kuinka paljon ohjaaja kummassakin keskustelussa 

käytti. Voidaan puhua joko laadullisen ja määrällisen tutkimuksen menetelmien 

yhdistelemisestä, tai kuten Denzin (1988) puhuu erilaisista tutkimusmenetelmien 

triangulaatioista monimetodi- (Multi Method), monitutkija- (Multi Investigator), monidata- 

(Multiple Data Sets) ja moniteoriamenetelminä (Multiple Theory) (Denzin, 1988, s. 512).  

4.2. Laadullinen tapaustutkimus 

Laadullista tutkimusta on pyritty kuvaamaan joskus vastakohtana kvantitatiiviselle 

tutkimukselle. Metsämuuronen muistuttaa kuitenkin muiden tavoin kvantitatiivisen ja 

kvalitatiivisen tutkimuksen vastakkainasettelun hyödyttömyydestä (Metsämuuronen, 2006, 

s. 207).  Sen sijaan, että näkisimme laadullisen tutkimuksen pelkästään kovan määrällisen 

tutkimuksen pehmeämpänä täydennyksenä, olisi hyödyllistä korostaa laadullisen 

tutkimuksen lisäymmärryksen tuottamisen tarkoitusta. Laadullisen tutkimuksen 

ymmärtävään pyrkimykseen sisältyy puolestaan vaihtoehtoisia käsityksiä tutkimukseen 

liittyvästä sosiaalisesta tiedosta, merkityksestä ja todellisuudesta. Laadullisessa 

tutkimuksessa ei nähdä tutkimuksen kohdetta pelkkänä määrällisen datan tuottajana, vaan 

kohteen ajatellaan sisältävän merkityksellisiä suhteita, joita pyritään tulkitsemaan. (Kvale, 

1996, s.10-11.) Laadullisen tutkimuksen määrittäminen muutamalla lauseella ei ole 

mahdollista eikä tämän tutkimuksen kannalta edes oleellista, joten tyydyn tässä yhteydessä 

kuvailemaan muutamia laadullisen tutkimuksen pääpiirteitä siinä määrin, kuin se 

tutkimusotteen valinnan kannalta on merkityksellistä. Tämän jälkeen määritellään 

tarkemmin laadullista tapaustutkimusta. 
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Tutkimuksen lähdeaineisto on kerätty laadulliselle tutkimukselle ominaisella tavalla siten, 

että tutkija ei ole pyrkinyt rajoittamaan sen sisältöä. Tutkimussuunnitelma joustaa ja voi 

muuttua kun tutkimus etenee. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen eri vaiheet 

nivoutuvat yhteen niin, että esimerkiksi tulkintaa ei pystytä erottamaan omaksi 

vaiheekseen. Tulkintaa tapahtuu laadullisessa tutkimuksessa koko ajan, aineistonkeruun 

alkuvaiheista lopullisten johtopäätösten esittämiseen saakka. (Eskola & Suoranta, 1996.) 

	  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkittava asia tai ilmiö pyritään säilyttämään mahdollisimman 

lähellä sitä, mitä se luonnollisesti on. Tutkija voi olla mukana toiminnassa, voi ottaa kantaa 

tutkittavien toimintaan tai vastaavasti pysyä ulkopuolisena havainnoitsijana osallistumatta 

mihinkään. Tutkija tekee itse valinnan sen suhteen, mikä osa aineistoa kuuluu tutkimuksen 

otantaan. Aineiston tieteellisyyden kriteerinä on laatu, ja aineiston koosta huolimatta sen 

analysoiminen pyritään tekemään mahdollisimman perusteellisesti. Aineiston 

tarkoituksenmukaisuus määrittyy tutkittavan ongelman perusteella. Tutkija kokemuksineen 

on laadullisessa tutkimuksessa luvallisesti läsnä koko prosessin ajan, mutta tutkijan on 

kuitenkin tiedostettava mahdolliset ennakkokäsityksensä ja tuotava ne esiin, eivätkä 

ennakkokäsitykset tai kokemukset saa muodostua rajoittavaksi tekijäksi tutkimuksen 

tekemisessä.  (ibid.) 

	  

Tässä tutkielmassa aineistona on yhden kiertävän erityislastentarhaopettajan vuoden 

mittaisen ohjaustaitokoulutuksen aikana käytyjen kahden ohjauskeskustelun 

videomateriaali. Lisäksi tutkimuksen kohteena oleva henkilö piti koulutuksen aikana 

päiväkirjaa, sekä vastasi koulutuksen loputtua palautekyselyyn ja tutkielman tekijän sen 

yhteydessä esittämiin lisäkysymyksiin.  Tutkielman tekemisen loppuvaiheessa 

tutkimushenkilön kanssa keskusteltiin uudelleen, tarkoituksena syventää aineiston 

tuottamien tulosten tulkintaa ja ymmärtämistä edelleen. 

	  

Tutkielma toteutettiin tapaustutkimuksena eli ns. case studyna. Toisena vaihtoehtona oli 

ensin Grounded Theory, mutta hylkäsin sen tutkimuksen tavoitteen perusteella. Vaikka 

Case Study ja GTM pitävät sisällään samoja elementtejä, on niiden toteuttamisessa ja 

päämäärässä kuitenkin eroa. GTM:n perimmäinen tarkoitus on kehittää teoriaa, kun taas 

tapaustutkimuksessa kuvataan ja pyritään ymmärtämään mennyttä tapahtumaa yhden 

ihmisen tai yhteisön avulla. Jotkut näkevätkin tapaustutkimuksen yhtenä etnografisen 
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tutkimuksen muotona, joka pitää sisällään huolellisen ja yksityiskohtaisen yksilöä tai 

ryhmää koskevan tutkimisen observoinnin, itse-raporttien ja muiden keinojen avulla 

(Mertens, 2005, s.237).  

 

Tapaustutkimus menetelmänä soveltuu hyvin tähän tutkimuskohteeseen, koska aineistona 

on yksi koulutusjakso. Tapaustutkimuksen luonteeseen kuuluu, että tutkimuskohteena on 

esimerkiksi yksi henkilö tai yksi tapahtuma. Tärkein kriteeri on, että kyseessä on 

yhtenäinen kokonaisuus, kuten esimerkiksi tässä tutkielmassa koulutusaika. 

Tapaustutkimuksen yhteydessä etsitään asioita, joita voidaan vertaamalla löytää muistakin 

tapauksista ja toisaalta sitä, mikä tekee tästä tapauksesta erikoisen. Yleisesti ottaen 

ajatellaan, etteivät tapaustutkimuksen tulokset ole yleistettävissä. Joskus voi kuitenkin 

käydä niin, että tapaustutkimuksen yhteydessä löytyy yksilöitä yhdistäviä tekijöitä, jotka 

pidemmällä aikavälillä ja useamman tapauksen myötä voivat johtaa yleistämiseen. 

Tapaustutkimuksessa yleistäminen ei kuitenkaan ole päämäärä, tärkeintä on ymmärtää 

yksittäinen tapaus mahdollisimman hyvin. (Metsämuuronen, 2008, s. 16-18.)  

4.3. Aineiston hankinta 

Tutkimuksessa käytetty aineisto on loppuvaiheessa koulutettavan kanssa käytyjä 

keskusteluja lukuun ottamatta kerätty SOLMU-ohjaus- ja vuorovaikutustaitokoulutuksen 

yhteydessä. Aineistona on ohjauskoulutusistunnoissa kerätty videomateriaali sekä 

koulutettavan itse kirjoittamat päiväkirjat. Tutkittavan henkilön osalta keskusteluista 

ensimmäinen tapahtui koulutuksen alussa ja toinen keskustelu aivan koulutuksen 

loppuvaiheessa. Koulutuksen alussa osallistujat allekirjoittavat salassapito- ja 

vaitiolovelvollisuuden, joka tarkoittaa sitä että osallistujien nimiä ja kertomuksia ei levitetä 

ulkopuolisille. Luottamuksellisuuden rakentaminen ryhmän sisällä on yksi tärkeä tekijä 

ohjauskoulutuksen onnistumisen kannalta.  

 

Koulutuksen yhteydessä osallistuville henkilöille on kerrottu videoinnista. Koulutettavat 

ovat myös allekirjoittaneet suostumuksena kaiken koulutuksesta saadun aineiston 

tutkimuskäyttöön. Videoaineistoa säilytetään kasvatuspsykologian klinikalla lukitussa 

kapissa, eikä aineistoa ole lupa viedä pois klinikan tiloista. Päiväkirjalehdet ja muut 

koulutettavien tuottamat kirjalliset aineistot ovat koulutuksen ohjaajan hallussa ja 

saatavilla ainoastaan tutkimuskäyttöön. Myöhemmin käydyt keskustelut olivat tutkittavalle 
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ajatella ja nähdä aineistosta esiin nousevat asiat. Käytännössä on kuitenkin mahdotonta 

täysin unohtaa omat kokemukset, mutta tärkeintä on, että tutkija kykenee ikään kuin 

katsomaan niiden yli ja löytämään uusia ulottuvuuksia samaan asiaan. Tutkimuksessa 

pyritään aina luotettavuuteen ja tutkijan objektiivisuuteen, mutta tosi asia on, että jokainen 

tulkinta on aina tehty jostain tietystä näkökulmasta, ja tästä tulkinnasta voidaan aina tehdä 

seuraava tulkinta ja niin edelleen. Ymmärrys asiasta voi siis kehittyä edelleen joko saman 

tai eri tutkijan toimesta. Ilmiötä kutsutaan myös hermeneuttiseksi kehäksi. (ibid., 86-87.) 

	  

Tässä tutkimuksessa aineiston käsittelyä kuin koko tutkimusta yleensäkin ohjaavat 

aiemmissa luvuissa esitetyt ohjaukseen liittyvät teoriat, etenkin ohjaustaitoihin liittyen. 

Näin ollen tutkimus on aineistolähtöiselle laadulliselle tutkimukselle vastakkaisesti 

teoriasidonnainen. Perustelen valinnan teoriasidonnaisen lähtökohdan valitsemiselle sillä, 

että kaikesta teoriasta ja aiemmasta tiedosta täydellinen irrottautuminen olisi tässä 

yhteydessä hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Myös analyysin tukena käytetty lomake 

pohjaa niin vahvasti olemassa oleviin teorioihin, että senkin puolesta lähestymistapaa 

voidaan pitää teorialähtöisenä.  

4.5. Menetelmien valinta ja yhdistäminen 

Kuten jo aiemmin todettiin, tässä tutkimuksessa aineiston käsittelyssä on piirteitä erilaisista 

menetelmistä, ja analyysi sisältää piirteitä laadullisista sekä määrällisistä analyysitavoista. 

Eri menetelmien yhdistämisen tarkoitus on edistää tutkimustehtävän toteutumista 

mahdollisimman hyvin.  

4.5.1. Merkityksen kategorisointi 

Kvale (1996) kuvaa kirjassaan “Interviews” tutkimusmenetelmää, joka tuntui sopivan 

hyvin omaan tutkimukseeni. Menetelmästä käytetään nimeä merkityksen kategorisointi 

(Meaning Categorization). Menetelmässä aineistosta tehdyn transkription analyysia varten 

muodostetaan ensin aiemman tiedon ja tutkimusten pohjalta tutkimusaihetta käsittelevät 

päädimensiot (main dimensions).  Kukin päädimensio jakautuu puolestaan 

alakategorioihin (subcategories), jotka myös on muodostettu aiempaan tietoon 

pohjautuen. Jokaiselle alakategorialle muodostetaan määritelmä, esimerkiksi tässä 

tutkimuksessa Puheen myötäily on yksi Kuuntelemisen alakategoria. Merkitysten 

kategorisointi on menetelmänä ollut käytössä pitkään laadullisen aineiston tutkimuksessa. 
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Vaikka kategorisointi voidaan nähdä osittain positivistisena faktojen kvantifioimisena, 

kategorisointi ei kuitenkaan rajoitu tähän. (Kvale, 1996, 196-199.) 

 

Keskustelujen transkriptiot koodataan tarkasti päädimensioiden ja niiden kategorioiden 

mukaisesti. Periaatteena kategorisoinnissa on, että se olisi niin totuudenmukainen, että 

tutkimushenkilö itse pystyy hyväksymään toimintansa kategorisoinnin. Analyysin kannalta 

kategorisoinnilla on monta tehtävää:  

1) kategorisoinnilla voidaan strukturoida laaja ja kompleksinen aineisto 

yleiskäsityksen saamiseksi, sen lisäksi että se mahdollistaa hyvin laajojen 

transkriptioiden sisällön esittämisen tiiviimmässä muodossa 

2) kategorisointi on hyödyllinen hypoteesien testauksessa 

3) aineiston kvantifiointi antaa lukijalle pohjan, jota vasten tarkastella tutkimuksen 

kvalitatiivisen analyysiosan tuloksia ja arvioida tuloksia kokonaisuutena 

4) kategorisointi mahdollistaa aineiston tarkastelun jaettuna pienempiin ryhmiin, 

esimerkiksi sukupuolten välisten erojen tarkastelun  

5) kvantifikaatio edesauttaa myös vertailua muihin samasta aiheesta tehtyihin 

tutkimuksiin 

6) kategorisointi itsessään voidaan tarkastaa koodaajan reliabiliteetin osalta, samoin 

kuin se mahdollistaa haastattelijan/aineiston kerääjän reliabiliteetin tarkastamisen 

joiltain osin. 

(ibid., 196-199.) 

	  

Analyysivaiheessa käytän tämän menetelmän mukaisesti nimitystä päädimensiot. 

Tutkimustuloksia esittäessä puhun kuitenkin pääkategorioista ja niitä täsmentävistä 

alakategorioista, koska lopulliset kategoriat muodostuivat jatkuvan vertailun menetelmän 

tuloksena. 

4.5.2. Ohjaustoiminnan systemaattinen havainnointi 

Koska tässä tutkimuksessa havainnointi tehtiin käyttäen etukäteen laadittua 

arviointilomaketta, sitä voidaan kutsua systemaattiseksi havainnoksi. Toisin sanoen 

observoinnissa lähdettiin etsimään etukäteen määriteltyjä asioita ja tarkoituksena on tuottaa 

määrällistä tietoa havainnoinnin kohteena olevista asioista. (Cohen et al.., 2000, s. 305-

306.) Koska ohjauskeskustelujen systemaattinen havainnointi tapahtui jälkeenpäin 
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videoiden perusteella, voidaan tässä tutkimuksessa suoritettu ohjaustoiminnan havainnointi 

mieltää suoraksi havainnoksi. Tämän tyyppinen havainnointi on objektiivisempaa kuin 

esimerkiksi haastattelutilanne, jossa tutkittava kertoo tapahtumia, ja lisäksi sen ajatellaan 

tuottavan luotettavampaa tietoa siitä, mitä oikeasti tapahtuu. Toisin sanoen näin 

havainnoimalla voidaan esimerkiksi tämän tutkimuksen yhteydessä tarkastella sitä, 

toimiiko koulutettava niin kuin hän sanoo toimivansa. (Hirsijärvi et al.., 2000, s. 199-200.)  

4.5.3. Jatkuvan vertailun menetelmä 

Jatkuvan vertailun menetelmä on laadullinen analyysimenetelmä, jota on käytetty useissa 

klinikalla tehdyissä ohjaukseen liittyvissä tutkimuksissa. Menetelmän käyttö sopii hyvin 

myös tähän tutkimukseen, vaikka jatkuvan vertailun menetelmää käytetään yleensä 

erityisesti Grounded Theory-menetelmän yhteydessä. Pähkinänkuoressa jatkuvan vertailun 

menetelmä tarkoittaa sitä, että kategorioiden muodostamisen jälkeen kysytään yhä 

uudelleen mihin kategoriaan jokin käsiteltävä asia kuuluu ja verrataan sitä jo 

muodostettuihin kategorioihin. Kategorioiden luomisessa voidaan käyttää apuna 

esimerkiksi rivi riviltä-menetelmää, jossa tekstin jokainen rivi koodataan. Koodauksella 

tarkoitetaan aineiston käsitteellistämistä, pilkkomista ja uudelleen muotoilemista tai 

jäsentämistä. Kun teksti on koodattu, jaksot voidaan yhdistää kategorioihin. 

(Metsämuuronen, 2008, s .26-28.) 

 

Jatkuvan vertailun menetelmää käytetään yleensä aineistolähtöisissä tutkimuksissa, kuten 

GTM:n yhteydessä, mutta se sopii hyvin käytettäväksi myös muiden menetelmien 

yhteydessä aineiston analyysivälineenä. Tässä tutkimuksessa jatkuvan vertailun menetelmä 

oli alun perin tarkoitus olla ensisijainen aineiston analyysin menetelmä. Jatkuvan vertailun 

menetelmä sisältää kuitenkin ajatuksen siitä, että tutkimus on aineistolähtöinen ja 

induktiivinen. (Metsämuuronen, 2006, s. 217-219.) Kuten jo aiemmin totesin menetelmien 

perustelussa, tutkimus on luonteeltaan teorialähtöinen. Jatkuvan vertailun menetelmä ei 

voinut mielestäni olla tässä tutkimuksessa ensisijainen ja ainoa analyysimenetelmä, koska 

induktiivisuusehto ei täyty.  

 

Loppujen lopuksi päädyin käyttämään jatkuvan vertailun menetelmää merkityksen 

kategorisoinnin tukena siten, että muodostettuja kategorioita vertailtiin jatkuvasti toisiinsa 

läpi analyysivaiheen ja tutkimustuloksia muodostettaessa. Jatkuvan vertailun menetelmästä 



	   52 

poiketen käytettäessä merkityksen kategorisointia ensisijaisena analyysimenetelmänä, 

olivat päädimensiot ja alakategoriat muodostettu jo etukäteen tässä työssä esitettyjen ja 

klinikan toimintatapojen pohjana olevien teorioiden perusteella. 

4.5.4. Perustelumallien rekonstruoiminen  

Tapaustutkimukselle on luonteenomaista sen pyrkimys ymmärtää tutkittavaa tapausta 

mahdollisimman syvästi. Erilaisten kuvailemaan, tulkitsemaan ja ymmärtämään pyrkivien 

menetelmien kirjo on laaja, mutta niiden joukosta valitsin yhden, jonka avulla halusin 

syventää tutkimustuloksien ymmärtämistä. Kyseessä on kasvatuspsykologian klinikan 

tutkimukseen viime vuosina enemmälti mukaan tuotu subjektitieteellinen lähestymistapa.  

Yksi tutkimuskohteista tämän lähestymistavan mukaisesti voi olla esimerkiksi 

henkilökohtaisen, tai persoonallisen (vrt. Suorsa, 2014), ohjausotteen kehittyminen.  

	  

Ohjaajan	  toimintaa	   ja	  hänen	  toimintansa	  perusteiden	  ymmärtämistä	  varten	  voidaan	  

laatia	   niin	   sanottuja	   perustelumalleja	   (fabrics	   of	   grounds).	   Perustelumallien	  

rakentamisen	   tarkoituksena	   on	   jäsentää	   yksilön	   kokemien	   olosuhteiden	   ja	   hänen	  

subjektiivisten	  toimintaperusteidensa	  välistä	  suhdetta	  niin,	  että	  se	  tuo	  esille	  kyseisen	  

toiminnan	   subjektiivisen	   funktionaalisuuden.	   Perustelumallit	   voivat	   olla	   hyvinkin	  

laajoja,	   ottaen	   huomioon	   subjektin	   toimintaan	   vaikuttavia	   objektiivisia	   olosuhteita	  	  

laajassa	   historiallis-‐yhteiskunnallisessa	   mittakaavassa.	   (Suorsa	   et	   al..,	   2013.)	  

Perustelumalleihin	   sisältyy	   yleensä	   subjektitieteellisen	   näkökulman	   mukaan	  

persoonallisuuden	   kannalta	   keskeiset	   osallisuuden,	   translokaalisuuden	   ja	  

historiallisuuden	  ulottuvuudet	  (ks.	  esim.	  Suorsa,	  2014).	  Tämän	  tutkielman	  puitteissa	  

ei	  kuitenkaan	  ollut	  mahdollista	  lähteä	  tarkastelemaan	  ohjaajan	  toimintaa	  laajemmin,	  

vaan	   perustelumallit	   rajoittuvat	   ajallisesti	   pääasiassa	   koulutusjaksoon	   ja	   ohjaajan	  

toimintaan	  koulutuksen	  aikana.	  

4.6. Analyysin eteneminen vaihe vaiheelta 

Tutkimus ja analyysi toteutettiin teorialähtöisenä, ja ohjaustaitoja koskevat teoriat 

ohjasivat siis vahvasti sitä, mitä aineistosta etsittiin. Videomateriaalin litteroinnin 

tarpeellisuutta pohdin aluksi useaan kertaan. Loppujen lopulta katsoin litteroinnin olevan 

tarpeellinen, ja analyysivaihe käynnistyi ohjauskeskustelujen litteroinnilla. Litteroinnin 
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lisäksi halusin havainnoida ohjaajan toimintaa suoraan videolta. Videoaineiston 

observointia varten laadin CROS-menetelmää ja muita edellä kuvattuja ohjaustaitoja 

hyödyntäen lomakkeen (liite 1), jonka avulla aineistosta etsittiin a) millaisia, erityisesti 

lomakkeella esitettyjä, ohjaustaitoja ohjaaja käyttää b) miten tyypillisiä tietyt ohjaustaidot 

keskusteluissa olivat.  

	  

Ohjauksen onnistuneisuutta tai ohjaajan “taidokkuutta” ei ole mielestäni mielekästä 

arvioida pelkästään sen perusteella mitä taitoja ohjaaja yksittäisessä ohjauskeskustelussa 

ehtii tai osaa hyödyntää. Ohjaajan toiminnan voidaan aina ajatella olevan suhteessa 

asiakkaan puheeseen ja toimintaan, ohjaajan toiminnot ovat siis pääosin responsseja 

asiakkaan viestiin. Tämän vuoksi ohjaajan toimintaa arvioitiin sekä transkription että 

video-observoinnin osalta koko ajan suhteessa asiakkaan puheeseen. 

	  

Ohjaustaitojen arviointia mietittäessä kulmakiveksi muodostuivat ensin seuraavat 

ohjaustaidon päädimensiot: kuunteleminen, dialogisuus, konkreettisuus, 

tarkentaminen, peilaaminen, läsnäolotaidot, fokusointi ja johtaminen. Näiden alle 

sijoittuu laajempi joukko erilaisia yksittäisiä ohjauksellisia keinoja, jotka toteuttavat 

kyseisiä päädimensioita. Esimerkiksi tarkentamiseen kuuluvat avoimien ja suljettujen 

kysymysten tekeminen. Usein alakategorioissa esiintyvät taidot ovat päällekkäisiä ja osin 

ristiriitaisia, ne voitaisiin joskus sijoittaa useampaan päädimensioon, mutta tässä 

yhteydessä ne on sijoitettu yhteen tiettyyn dimension tai kategoriaan sen perusteella, mitä 

ne tutkijan mielestä eniten toteuttavat.  

	  

Aineistona oli kaksi eri ohjauskeskustelua, joissa tutkittava henkilö toimi ohjaajajana. 

Etsin videoista lomakkeen avulla ohjaajan käyttämiä ohjaustaitoja/keinoja, merkiten 

lomakkeeseen kunkin ilmenevän toiminnan erikseen. Näin saatiin tietoa jonkin tietyn 

toiminnan ilmenemisen lisäksi myös siitä, kuinka paljon ohjaaja mitäkin ohjauksellista 

keinoa käytti. Observoinnissa otettiin huomioon myös ohjaajan non-verbaalinen viestintä, 

kuten nyökkäily.   

	  

Litteroidusta aineistosta lähdin tarkastelemaan ohjaajan puhetta suhteessa asiakkaan 

puheeseen. Aloin jaotella ohjaajan puhetta eri kategorioihin, kuten esimerkiksi avoin 

kysymys, tarkentava kysymys, rohkaisu jne. Listasin keskustelussa esiintyneet kysymykset 
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ja muut puheenvuorot tämän tasoisen lajittelun perusteella. Tarkastelin vielä kumpaakin 

keskustelua erikseen ja merkitsin jälleen mitä ja kuinka paljon eri asioita kummassakin 

ilmeni. Ohjaajan toiminnan luokittelu osoittautui etukäteen luultua haasteellisemmaksi. 

Kun lukee teoriaa ohjaustaidoista, tulee helposti siihen käsitykseen, että ohjaajan toiminta 

on hyvin selkeästi observoitavissa ja hänen responssinsa luokiteltavissa yksinkertaisesti 

tiettyihin taitokategorioihin. Todellisuudessa rajanveto esimerkiksi peilauksen ja 

tarkentamisen välillä on joskus hyvin hankala määritellä. Ohjaajan esittämä kysymys voi 

sisältää peilausta, tulkintaa, ratkaisuehdotuksen ja niin edelleen. Huomasin myös pian, 

miten transkription läpikäyminen ja observoimalla kerätty tieto täydensivät toisiaan, sillä 

pelkän litteroinnin pohjalta ohjaajan toiminnasta etenkin suuri osa non-verbaalisesta 

viestinnästä ja ohjauskeskustelun vuorovaikutuksesta olisi jäänyt analyysin ulkopuolelle. 

	  

Päädyin suorittamaan analyysin teknisesti hyvin vanhanaikaisella menetelmällä. Aineiston 

ollessa suhteellisen pieni, oli se vielä hyvin hallittavissa “paperiversiona”.  Ensin tulostin 

transkriptiot paperille, ja aloin lukea niitä läpi. Tarkastelin ohjaajan responsseja suhteessa 

asiakkaan puheeseen, ja yritin kuvailla ohjaajan puhetta mahdollisimman monipuolisesti. 

Pitkistä puheenvuoroista erotin ja merkitsin kynällä jaksoja, esimerkiksi puheen myötäily, 

yhteenveto, avoin kysymys..” Yritin kuvailla kysymyksiä mahdollisimman tarkasti, 

esimerkiksi: “tulkintaa sisältävä peilaava ratkaisun löytymiseen kannustava suljettu 

kysymys”.  Tämän jälkeen kirjoitin nämä löytyneet tyypit listaksi. Listan avulla kävin 

aineistoa uudestaan läpi miettien kuvauksien täsmäävyyttä ja tarkentamalla niitä. Näin 

muodostunut lista sisälsi aluksi 30 erilaista kuvausta. Listaa läpi käymällä kuvaukset 

hieman tarkentuivat ja yhdistyivät 26 alakategoriaksi. 

	  

Jaettuani ohjausteot päädimensioiden alle ensimmäisen kerran, kävin läpi uudestaan 

transkription ja siihen tekemäni kuvaukset ja merkinnät. Vertasin nimettyjä ohjaustekoja ja 

niitä nimittäviä kategorioita yhä uudelleen. Nimesin joitain tekoja uudelleen, huomasin, 

että jotkut teot olivat itse asiassa samoja, mutta olin nimennyt ne eri tavalla. Päädyin 

tiivistämään alkuperäiset kahdeksan päädimensiota neljään pääkategoriaan. Tämän 

tiivistyksen myötä muutamat alakategoriat saivat siten omat alakategoriansa. Suoritin 

uudelleenarvioinnin lukemalla transkription vielä useita kertoja vertaamalla sitä 

kategorioihin, kunnes en tuntenut tarvetta muuttaa niitä.  
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Tutkimuskysymykset mielessäni lähdin erittelemään tarkemmin kuinka paljon kutakin 

ohjaustaitoa ohjaaja keskusteluissa käytti. Tämänkin vaiheen suoritin hyvin 

vanhanaikaisesti käymällä transkriptioon tekemäni kuvaukset jälleen läpi ja merkitsemällä 

ylös jokaisen kerran, kun kutakin ohjaustaitoa ilmeni. Kun tämä vaihe oli valmis, oli aika 

yhdistää observointilomakkeesta saadut tiedot analyysiin. Observoinnin tulokset 

vahvistivat ja joltain osin tarkensivat tietoja. 

	  

Ohjaajan fokuksen osalta oli analyysin tuloksena eritelty kolme fokuksen kohdetta; 

ongelma ja sen ratkaiseminen, tunteet ja muut asiat. Muita asioita olivat esimerkiksi 

selitykset, konteksti, toiminta ja vahvuudet. Kategorioiden luomisen jälkeen suoritin vielä 

erikseen analyysin fokuksen kohdistamisesta ohjauskeskusteluissa tämän jaottelun 

pohjalta. Kävin läpi uudelleen jokaisen ohjaajan puheenvuoron merkiten transkriptioon 

mikä fokuksen kohde oli. Merkitessä käytin lyhenteitä O=fokus ongelmassa, T=fokus 

tunteissa ja M=fokus muissa asioissa. Joissain puheenvuoroissa ohjaajan fokus saattoi olla 

useammassa, kuin yhdessä asiassa. Näissä tapauksissa jokainen esiintynyt fokuksen kohde 

sai merkinnän havainnosta.  

	  

Analyysin tavoitteena oli lopulta arvioida ohjauskeskusteluja myös sen perusteella, miten 

hyvin ohjaaja pystyi johtamaan keskustelua eteenpäin ja erikseen millaisia keinoja hän 

käytti/mitkä ohjaustaidot siis palvelivat ohjauskeskustelun etenemistä parhaiten. Toisaalta 

tarkasteltiin myös, millaisia ei-toivottuja asioita ohjauskeskusteluissa ilmeni, ja muuttuiko 

ohjaajan toiminta tämän suhteen koulutuksen edetessä. Määrällisesti tarkasteltiin kuinka 

paljon jotain tietyn tyyppisiä ohjauskeinoja ohjaaja käytti, ja tutkittiin keskustelujen välillä 

mahdollisesti ilmeneviä eroja käytettyjen keinojen suhteen. 

	  

Kun ohjaajan toimintaa oli analysoitu ensin laadullisesti “numeroiden valossa” oli aika 

lupaamallani tavalla koettaa syventää ymmärrystä ohjaajan toiminnan suhteen. Toisin 

sanoen pyrin vastaaman kysymykseen: “Miten koulutettava itse kuvasi ohjaustilannetta?”  

Aineiston observointi ja arviointi ohjaajan käyttäytymistä mittaamalla antaa meille kyllä 

jonkinlaisen yleisen käsityksen siitä, mitä ohjauskeskusteluissa tapahtui ohjaajan puolelta, 

mutta se ei kerro meille miksi ohjaaja toimi näin. Koska tarkoituksena on kuitenkin yrittää 

ymmärtää ohjaajan toimintaa syvemmin muun muassa yllä olevan kysymyksen muodossa, 

pohtia sitä oliko koulutuksella merkitystä hänen toimintaansa ja miten koulutus 
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mahdollisesti jälkeenpäin on näkynyt esimerkiksi hänen työssään, katsoin aiheelliseksi 

tarkastella ohjaajan toimintaperusteita tarkemmin.  

 

Normaalisti perustelumallin rakentaminen lähtee liikkeelle kirjoittamalla tiivistys siitä, 

miten koulutettava kuvaili omaa toimintaansa ohjaajan roolissa. Perustelumallin pohjana 

olevat tiivistykset tulee aina kirjoittaa ensimmäisessä persoonassa, niin kuin koulutettava 

olisi itse kirjoittanut ne*). Tässä tutkielmassa koulutettavan henkilön omia ajatuksia ja 

perusteluja toiminnalleen ohjaajana tutkittiin videoilla käytyjen keskustelujen sekä 

ohjaajan päiväkirjojen pohjalta. Näiden perusteella laadin ohjaajan toiminnasta 

kummassakin ohjauskeskustelussa tiivistykset, jotka lähetin koulutettavalle arvioitavaksi ja 

hyväksyttäväksi. Koulutettavaa pyydettiin myös korjaamaan tiivistelmissä mahdollisesti 

esiintyvät virheet ja puutokset. Koulutettava kävi lähettämäni tiivistykset läpi ja hyväksyi 

ne tekemättä niihin mitään muutoksia. Tämän jälkeen keskustelin koulutettavan kanssa 

vielä lisää kasvokkain ja sähköpostitse.  

 

Lähtiessäni muodostamaan perustelumallia koulutettavan toiminnasta ensimmäisessä 

ohjauskeskustelussa, etsin aineistosta vastauksia seuraaviin kysymyksiin (vrt. Suorsa, 

2014b): 

1) Minkälainen ohjaustilanne koulutettavan näkökulmasta oli? 

2) Mitä tai miten koulutettava tunsi /ajatteli /toimi tilanteessa? 

3) Miksi koulutettava omasta näkökulmastaan tunsi / ajatteli /toimi tällä tavalla? 

 

Kirjasin vastaukset kuhunkin kysymykseen ja erikseen molempien keskustelujen osalta 

ylös kaavioon. Ohjaajan puhe jaettiin kolmen kysymyksen perusteella kolmeen 

perustelumallin muodostavaan osaan: toimintapremisseihin, toimintaan ja toiminnan 

perusteisiin. Tämän jälkeen muodostin perustelumallin sanallisen muodon mukaisesti 

lauseita. Vuonna 2011 pidetyn koulutuksen pohjalta kasvatuspsykologian klinikan 

tutkimustyön tuloksena muodostettiin perustelumallille seuraava sanallinen, yleinen 

muoto, jota myös käytin tässä tutkimuksessa perustelumallien sanalliseen muotoon 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

*)	  Perustelumallin tarkoituksena on pyrkiä nimeämään kyseessä olevan henkilön näkökulmasta 
hänelle olennaisia olosuhteita ja niiden merkitys yksilön toiminnan jäsentymiselle.  Subjektiiviset 
toimintaperusteet on siis aina välittömästi annettu vain sille henkilölle, jonka toimintaan ne 
kuuluvat, ja tästä syystä ne kuvataan aina ensimmäisessä persoonassa (Suorsa, 2011, s. 209.) 
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saattamisessa:  “Tilanteessa X, minä tunnen ja/tai toimin ja/tai ajattelen tavalla Y, koska 

Z” (Suorsa et al.., 2013).  

 

Ohjauskeskusteluja kuvaavien perustelumallien lisäksi loin lopuksi vielä koulutettavan 

kanssa käytyjen keskustelujen innoittamana kolmannen perustelumallin kuvaamaan 

koulutettavan näkemystä ohjaustoiminnastaan koulutuksen jälkeen. Tämän perusteella 

saatiin vielä parempi käsitys siitä, minkälaisena koulutettava koki ohjaustaitokoulutuksen 

ja sen vaikutukset omaan ohjausotteeseensa.  
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksesta saadut tulokset. Tulokset on jaettu tutkimustehtävää 

tarkentavien kysymysten perusteella eri osioihin. Ensimmäisenä kysyttiin: ”Millaista 

koulutettavan ohjaustoiminta oli koulutuksen aikana?”. Tätä kysymystä tarkentaa: 

“Minkälaisia taitavan ohjauksen elementtejä koulutettavan ohjaustoiminnassa oli 

löydettävissä ja miten tyypillisiä nämä elementit hänen toiminnassaan olivat?”. Lisäksi 

haluttiin tietää: ”Tapahtuuko koulutettavan ohjaustaidoissa muutosta koulutuksen 

aikana?” Tulokset näihin kysymyksiin esitetään deskriptiivisesti. Tutkimustulosten 

toisessa osassa esitetään tulokset kysymykseen: ”Miten koulutettava itse koki 

ohjaustilanteet ja koulutuksen kokonaisuutena?” muodostamalla perustelumalleja ohjaajan 

toiminnalle kummassakin ohjaustilanteessa, sekä koulutuksen jälkeen. Lopuksi tehdään 

lyhyt yhteenveto tutkimustuloksista. 

5.1. Henkilökohtaisen ohjausotteen kehittyminen 

Aineiston analyysin tarkoituksena oli ensimmäisenä löytää mitä konsultatiivisen työotteen 

mukaisia ohjaustaitoja ohjaaja käytti keskusteluissa. Kumpaakin keskustelua tarkasteltiin 

omana kokonaisuutenaan, jonka jälkeen kahdesta keskustelusta löydettyjä ohjaustaitoja 

verrattiin keskenään. Vertailun tarkoituksena oli selvittää muuttuiko ohjaajan toiminta 

koulutuksen aikana vai pysyikö se samanlaisena.  

 

Analyysin alkuvaiheessa olin muodostanut työn teoriataustan pohjalta kahdeksan 

ohjauksen päädimensiota ja niiden alakategoriat. Analyysin tuloksena luokittelin 

keskusteluissa käytetyt ohjaustaidot lopulta uudelleen neljään pääkategoriaan, niitä 

tarkentaviin alakategorioihin ja edelleen täsmentäviin alakategorioihin. Neljä 

pääkategoriaa, jotka tiivistävät ohjaajan käyttämät ohjaustaidot ohjaustilanteissa ovat: 

kuunteleminen, kysyminen, läsnäolo ja vuorovaikutus, ja johtaminen.  Kategoriat 

käydään tarkemmin läpi yksitellen tutkimustulosten osalta. 
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Kuvio 7. Ohjaajan toiminta ohjaustilanteessa neljän pääkategorian mukaisesti. 
 

Aluksi katsotaan yleisesti joitain keskusteluissa esille tulleita asioita. Ensimmäisessä 

ohjauskeskustelussa ohjaajan toiminnasta tuli selvästi esiin sellaisiakin toimintoja, joita 

voidaan pitää ei-toivottuina ohjauksessa. Esimerkiksi ohjaaja keskeytti asiakkaan 

toistuvasti ja puhui asiakkaan kanssa yhtä aikaa. Hän toi esille omia mielipiteitään ja 

tulkintojaan, sekä antoi useita ehdotuksia asiakkaan tilanteeseen liittyen. Toisaalta ohjaajan 

toiminnassa oli paljon positiivisia, ohjauskeskustelua edistäviä tekijöitä. Ohjaaja kuunteli 

hyvin intensiivisesti ja osoitti sen asiakkaalle myötäilemällä puhetta, nyökkäilemällä ja 

peilaamalla asiakasta. Ohjaaja osoitti asiakkaalle empatiaa ja hyväksyntää ajatuksille ja 

puheelle. Ohjaaja yritti myös useilla kysymyksillään ohjata asiakasta kohti 

ongelmanratkaisua. Kokonaisuudessaan ohjaajan fokus ensimmäisessä 

ohjauskeskustelussa vaikutti olevan ongelmanratkaisussa. 

 

Toisessa ohjauskeskustelussa ohjaajan toiminta oli joiltain osin erilaista. Kysymysten 

suhteen ohjaajan toiminta ei paljoa poikennut ensimmäisestä ohjauskeskustelusta, 

suljettujen ja avoimien kysymysten suhteellinen esiintyvyys oli kutakuinkin sama. Ohjaaja 

osoitti edelleen kuuntelevansa hyvin, osoitti empatiaa ja rohkaisua asiakkaalle. 

Mielenkiintoista oli havaita, että ensimmäisessä ohjauskeskustelussa suhteellisen vahvasti 

esiintyneet asiakkaan keskeyttäminen ja yhtä aikainen puhuminen puuttuivat lähes 

kokonaan toisesta ohjauskeskustelusta. Ohjaaja ei myöskään tehnyt ehdotuksia toiminnan 

tai ongelman ratkaisun suhteen. Toisessa ohjauskeskustelussa ohjaajan fokus näyttikin 

olevan enemmän asiakkaan tunteissa ja esimerkiksi kannustamisessa kuin ongelman 

ratkaisemisessa.  
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Seuraavaksi käydään läpi tutkimustuloksia yksityiskohtaisemmin kunkin kategorian 

mukaisesti, molempien ohjauskeskustelujen osalta erikseen ja niitä verraten. Ohjaajasta 

käytetään esimerkkien yhteydessä lyhennettä O1 ja O2, asiakkaasta A1 ja A2. Alaindeksit 

osoittavat onko kyseessä ensimmäinen vai toinen ohjauskeskustelu.  

5.1.1. Kuunteleminen 

Kuuntelemisen merkitys onnistuneelle ohjauskeskustelulle on merkittävä. Ilman huolellista 

kuuntelemista ohjaaja ei kykene tekemään asiaa eteenpäin vieviä kysymyksiä, ei pysty 

peilaamaan asiakkaalle hänen kertomaansa, ei kykene fokusoimaan ohjauskeskustelua 

oikein ja niin edelleen. Konsultatiivisessa ohjauskoulutuksessa kuuntelu nähdäänkin 

ohjaustoiminnan perustana ja koulutuksen aikana sen merkitystä korostetaan. Kuuntelua 

ilmentävät ohjaustaidot ilmenivät aineistossa kuvion osoittamien kategorioiden mukaisesti:  

 
Kuvio 8. Kuuntelemista ilmentävä ohjaajan toiminta ohjaustilanteessa. 
 

Molemmissa ohjauskeskusteluissa oli etenkin videoita observoimalla nähtävissä selkeästi 

ohjaajan kuuntelevan intensiivisesti asiakkaan puhetta. Ohjaaja osoitti kuuntelevansa non-

verbaalisella viestinnällä, kuten nyökkäilyllä ja tiiviillä katsekontaktilla. Tämän lisäksi 

ohjaaja käytti paljon puhetta myötäileviä äännähdyksiä tai sanoja, kuten “Mmmm” tai 

“Joo”.  
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Ensimmäisessä ohjauskeskustelussa ilmeni hyvin paljon asiakkaan puheen keskeyttämistä 

ja hänen kanssaan yhtä aikaa puhumista. Keskustelua voinee luonnehtia hyvin 

nopeatempoiseksi, se sisälsi paljon puhetta eikä hiljaisia hetkiä juuri esiintynyt. 

Keskustelussa oli havaittavissa yksi selkeä kohta, jolloin ohjaaja antoi asiakkaalle tilaa 

hiljaisuudella: 

 

O1:	  “[Nii]	  mitä	  se	  vois	  olla	  se	  tila?	  

A1:	  ”Nii	  se	  tila,	  että	  oisko	  se	  että..”	  	  

[hiljaisuus]	  

O1:	  ”Mitä	  sä	  ajattelet?”	  

 

Kaiken kaikkiaan ohjaajan onnistuneesti osoittamalla kuuntelulla voi olla suuri merkitys 

asiakkaalle, sillä joskus asiakasta auttaa jo tunne siitä, että on tullut kuulluksi. Tämän 

asiakkaan kommentin perusteella asiakas koki ensimmäisessä ohjauskeskustelussa 

tulevansa kuulluksi ja saavansa tarvitsemansa tilan: 

 
A1: “[Mut] jotenki niinku hirveen hyvä, nyt tuntuu jo jotenki paljon paremmalta ku sää 
kuuntelet niin ihanasti..” 
	  

Toisessa ohjauskeskustelussa hiljaisuus ja tilan tarjoaminen olivat hieman selkeämmin 

havaittavissa. Ohjaaja itse asiassa aloitti keskustelun tarjoamalla tilan asiakkaalle: 

 

O2: ”N terve. Sulla on jotaki asioita mielessä nytten.” 

Tämän lisäksi ohjaaja käyttää hiljaisia hetkiä, eikä lähde heti hyödyntämään hiljaisuutta 

puhuakseen itse, antaakseen tilaa asiakkaalle tämän miettiessä puhettaan 

(esimerkkipuheenvuoroja on lyhennetty alkuperäisestä): 

 

A2: ”..Enemmän sitä [tauko]Varmasti mää tiijän et sitä kaivataan elikkä sillä tavalla ihan 
semmonen yleis [tauko]Keskustelu yleismietintä on on opettajakunnan kanssa niinku 
tarpeen  

[hiljaisuus] 

O2: ”Mm” 
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A2: ”Ja tuota [tauko] sitte tän lähikollegan kanssa niinni [tauko] ni myöski varmaan jonki 
[tauko] tunnelma ajatus on sitä et keskustelua jollaki tasolla eri tasolla on meijän tietenki 
niinku mietittävä” 

O2: ”Mm”	  

 

Peilaus oli tässä tutkimuksessa alkujaottelun perusteella omana päädimensionaan, mutta 

analyysin myötä yhdistelin pääkategorioita ja peilaus yhdistyi kuuntelemisen kategoriaan. 

Syy tähän oli se, että peilausta eli reflektiota käytetään ohjauskeskustelussa osoittamaan 

asiakkaalle, että ohjaaja kuuntelee. Ohjaaja voi myös tarkastaa peilauksen avulla, että on 

ymmärtänyt oikein asiakkaan viestin. Peilauksen suhteen tämän aineiston analyysissa 

erotettiin toisistaan asiakkaan käsitysten jäsentäminen ja peilaaminen, asiakkaan 

tunneviestien jäsentäminen ja peilaaminen, sekä kolmantena ohjaajan tekemä yhteenveto 

asiakkaan puheesta.  

 

Ensimmäisessä ohjauskeskustelussa ohjaaja peilasi asiakkaan puhetta yhteensä 15 kertaa. 

Peilaus jakaantui tarkemmin niin, että 11 kertaa ohjaaja peilasi asiakkaan käsityksiä tai 

muuta puhetta ja 2 kertaa asiakkaan tunneviestejä. Näihin 15 kertaan sisältyi lisäksi 

ohjaajan tekemät 2 yhteenvetoa asiakkaan puheesta. Toisessa ohjauskeskustelussa ohjaaja 

peilasi asiakkaan puhetta yhteensä 11 kertaa, joista jokainen oli luonteeltaan käsityksiä tai 

muuta puhetta peilaava, mukaan lukien ohjaajan tekemät 2 yhteenvetoa. Asiakkaan 

käsitysten jäsentäminen ja peilaaminen sisältää muut kuin tunneilmauksia sisältävien 

asiakkaan puheenvuorojen peilaamisen. Esimerkissä ensimmäisessä ohjauskeskustelussa 

tehty peilaus asiakkaan puheesta: 

 

A1: ..“Mut et se on se että () rehtori ei vedä sitä kokousta, musta se on jotenki hankala mää 
oon ajatellu”.. (puheenvuoro lyhennetty) 
 
(ohjaaja peilaa tämän yhtä puheenvuoroa jäljempänä) 
 
O1: “Sää kerroit, että se rehtori ei oo siinä vastuussa siitä [..]” 
 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että ohjaaja onnistui molemmilla ohjauskerroilla 

peilaaman hyvin asiakkaan käsityksiä ja muuta puhetta, sekä teki molemmilla kerroilla 

pariin otteeseen väliyhteenvedon siitä, mitä keskustelussa oli puhuttu. Molemmilla 

keskustelukerroilla toinen yhteenvedoista tapahtui välittömästi intervention jälkeen, ja 

yhteenvetoa seurasi välittömästi kysymys, esimerkiksi näin:  
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O1: “No mitäs nyt, oot kertonu tästä oppilashuoltoryhmän kaaoksesta, sulla on tullu 
semmonen tunne, että siellä on täys kaaos ja mää huomaanki susta, että sulla on 
semmonen olo se ryhmän suhteen. Mikäs se sun mielestä oli se kaikkein suurin ongelma 
tässä () tilanteessa () nyt?” 
 

Ohjaaja peilasi asiakkaan tunneviestejä kokonaisuudessaan vähän, mutta seuraavassa on 

kuitenkin esimerkki tunneviestin peilaamisesta: 

 

A1: “Sen pitäs olla semmonen, et ehkä mää jotenkin aina aattelen et ku tulee se viimenen 
kokous niin siinä mää annan sen palautteen tai puhun siitä miltä musta tuntuu, mut jotenki 
sitä ei tarjota ku siinä on niitä asioita niinku tässä puhuttiin äskenki, on hirveesti asioita ja 
sit ne venyy ne kokoukset ja sitte [kaikki on niin väsyneitä et lähetään pois]” 
 
O1: “[Onkohan () niin] kaikki on niin väsyneitä. Onkohan siellä muillaki ehkä tämmönen 
olotila?” 
 

Yhteenvetona peilauksen suhteen todetaan siis, että tämän osalta keskusteluissa ei ilmennyt 

suuria eroja. Ohjaaja peilasi hyvin asiakkaan puheessa esille tuomia käsityksiä ja ajatuksia, 

mutta ei lähtenyt juurikaan peilaamaan asiakkaan tunneviestejä. Pohdittavaksi jääkin 

tämän osalta mistä tämä tulos johtuu, etenkin toisessa ohjauskeskustelussa, jossa ohjaaja 

selvästi fokusoi enemmän asiakkaan tunteisiin muilta osin. 

 

Kaiken kaikkiaan kuuntelemista ilmentävä toiminta jakautui kahdessa käsitellyssä 

keskustelussa melko samalla tavalla, mikä näkyy myös ohjaajan toimintaa 

havainnollistavissa kuvioissa 9. ja 10. : 
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5.1.2. Tarkentaminen 

Kuuntelemisen onnistuneisuutta voidaan päätellä myös ohjaajan tekemistä kysymyksistä. 

Asiakkaan puheen ja hänen esittämänsä asian tarkentaminen on kuuntelun ohella tärkeä 

tehtävä ohjauskeskustelussa. On tärkeää, että ohjaaja kuuntelee ja tekee tarvittaessa lisää 

kysymyksiä, jotta hän saa muodostettua tarpeeksi kattavan ja oikean kuvan asiakkaan 

ongelmasta nimenomaan sellaisena kuin asiakas sen kokee, ei sellaisena kuin ohjaaja sen 

voisi kuuntelematta ja tarkentamatta tulkita. Lyhyesti määritellen tarkentamisen funktio 

ohjauskeskustelussa on syventää ymmärrystä käsillä olevasta asiasta. Tarkentaminen 

ilmeni aineistossa kuvion 11 mukaisesti ohjaajan esittämällä niin sanottuja suljettuja 

kysymyksiä, avoimia kysymyksiä, toistamalla aiemmin esitetty kysymys jos siihen ei ole 

saatu vastausta tai palaamalla johonkin asiakkaan aiemmin mainitsemaan aiheeseen, sekä 

esittämällä reflektion sisältäviä tarkentavia kysymyksiä.  

 

 
Kuvio 11. Tarkentamista ilmentävä ohjaajan toiminta ohjaustilanteessa. 
 

Analyysin yhteydessä tarkastelin myös määrällisesti kuinka paljon mitäkin tarkentamisen 

alakategoriaa ohjaaja käytti. Avointen ja suljettujen kysymysten suhteellinen esiintyvyys ei 

paljoa poikennut näiden kahden keskustelun välillä, ohjaaja teki molemmissa suurin 

piirtein yhtä paljon tarkentavia kuin avoimiakin kysymyksiä. Suljettuja kysymyksiä 

käytetään lisäinformaation saamiseksi jostakin tietystä asiasta:  

 

O1: “[Ketä] siellä on paikalla?”  
 
A1: “Hyvä. Siellä on rehtori, siellä on kaksi erityisopettajaa, sit on terveydenhoitaja, 
kuraattori ja minä. Sit on opettaja millon hänellä on se joku asia tai case. Ne on se 
pääporukka.” 
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… 
O1: “Miten kauan se oli ollu anteeksi mulla meni ohi, olikse neljä vuotta.. toiminu.. 
oppilashuolto?” 
 
A1: “Ehkä jotakin, se kolme vuotta, neljä vuotta (pieni tauko) et siellä ei ollu ollenkaan 
tämmöstä aikasemmin.” 
… 
O1: “Onko sulla ittellä se oma rooli selvänä siinä?” 
 
A1: “Joo kyllä mä koen sen että sen oman roolin, et mä huomaan että mä tuon semmosta 
uutta näkökulmaa siihen.” 
 

Tämän tyyppisillä suljetuilla kysymyksillä tavoitellaan siis lyhyesti lisäinformaatiota. 

Suljettu kysymys on yleensä sen muotoinen, että siihen voidaan vastata periaatteessa 

sanoilla “kyllä” tai “ei”. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että asiakas vastaa kysymykseen näin 

lyhyesti, vaan hän voi antaa suljettuun kysymykseen pitemmänkin vastauksen ja alkaa 

spontaanisti ikään kuin perustella vastaustaan: 

 

O2: “[O]nko se sun mielestä hyvä, hyvä jut[tu]?” 
 
A2: “[Mää] oon kokenu sen monien muun opettajan kanssa hyvänä ratkasuna, mää oon 
kokenu sen hyvänä niitten mun omien erityisoppilaitten kannalta hyvänä sen, ne on sitten 
liuenneet niihin tavallisiin ryhmiin niinkö hyvin, ne on omiin kotikouluihinsa liuenneet sitte 
hyvin onnistuneesti ku niillä on ollut tämmöstä tuettua yhdessä olemista isossa ryhmässä 
ensin ja sitten sitä tukea vähennet vähennetty niiltä erityisoppilailta ni se on toiminu kyllä 
hirveen hyvin monien () muun kans ja kokemukset on sillä tavalla olleet hyviä sitte siinä.” 
… 
O2: “Teillä työyhteisössä se yhteistyön tekeminen muiden kanssa sujuu sitten hyvin? Teillä 
oli tää iso kokous missä olitte jutelleet.” 
 
A2: “Joo se oli niinku aikasemmin sillon ku meillä oli vielä isompi koulu ja oli enempi 
opet- mehän ollaan pienennytty. Mutta kyllä toimii, tietyllä tavalla toimii. Ja kyllä meillä 
kaikilla, hänki oman vastuunsa kantaa ei hän mikään vastuunpakoilija ole sillä tavalla mut 
sillee niinku se näkemys niinkö tässä tilanteessa on niinkö sillä tavalla erilainen.” 
 

Avoimien kysymysten tarkoitus on tietyllä tavalla ohjata ohjaamatta asiakasta puhumaan 

lisää asiasta. Ohjausta on kysymyksen aiheen valinta, mutta ohjaamattomuus tulee esille 

siinä, että kysymykseen ei ajatella etukäteen olevan lyhyitä “kyllä/ei”-vastauksia. Avoimet 

kysymykset alkavat usein sanoilla mitä tai miten. Ohjaaja voi myös kysymyksellään ohjata 

asiakasta miettimään ratkaisua ongelmaansa. Tässä aineistossa etenkin ensimmäisessä 

ohjauskeskustelussa nämä kysymykset erottuivat selvästi avoimien (kuin myös suljettujen) 

kysymysten osalta  
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O1: “Mitä sää ajattelet että mikä siinä on se ongelma?” 
… 
O1: “Mitäs siinä vois, tai mitä sää aattelet?” 
 

Ohjaaja ei aina käytä yhden puheenvuoron aikana pelkästään suljettua tai avointa 

kysymystä. Joskus ohjaaja alkaa tarkentaa myös omaa puhettaan, ja saattaa esimerkiksi 

aloittaa kysymällä avoimen kysymyksen, jonka saman tien tarkentaa ja muuttaa suljetuksi 

kysymykseksi ja vielä peilaten aikaisempaa puhetta: 

 

O2: ..”Miten sää lähtisit viemään tätä asiaa etteenpäin? Mikä näistä ois sun mielestä se 
kaikken tärkein asia mitä se auttas sua, sää kerroit aikasemmin niistä oppilaitten 
kiusaamistilanteista ja kuinka sulla on niitä hyviä kokemusia aikasemmilta vuosilta ja sulla 
pitkä ura takana ja paljon hyvvää siellä [..]” 
 
Tällaisia useamman kysymyksen ilmentymiä on sanottu esimerkiksi monikkokysymyksiksi 

(Mäenpää). Myös Björn löysi erityisopettajien ohjauskoulutusta käsittelevästä 

aineistostaan samanlaisia kysymyksen asetteluja, joita hän kutsui työssään “epäselväksi 

kysymyksenasetteluksi” (Björn, 2014). Yleensä kahden tai useamman kysymyksen 

esittäminen samassa puheenvuorossa aiheuttaa sen, että asiakas sivuttaa ensimmäisenä 

esitetyn kysymyksen ja vastaa vain jälkimmäiseen tai viimeiseen kysymykseen (Manthei, 

1997, s.80) Tässä tutkimuksessa monikkokysymyksiä tai useita eri elementtejä sisältäviä 

puheenvuoroja ei laskettu omaksi kategoriaksi, eikä monikkokysymyksiä sisällytetty tällä 

termillä mihinkään muuhunkaan kategoriaan. Sen mukaan kuin ohjaajan puheessa tämän 

tyyppisiä monta elementtiä sisältäviä merkitysyksiköitä ilmeni, puheenvuoro jaettiin ja 

jokainen merkitysyksikkö sijoitettiin omiin kategorioihinsa.  

 

Analyysia tehdessä koin myös välillä hankalaksi erottaa milloin ohjaajan puheessa oli kyse 

tarkentamisesta ja milloin reflektiosta. Esimerkiksi ohjaaja saattaa toistaa asiakkaan 

puheesta osan, mutta hieman kysyvään sävyyn. Nämä kysymykset nimesin Okunin (Okun 

& Kantrowitz, 2008, s. 76) ajatuksien pohjalta alakategoriaan reflektoivat tarkentavat 

kysymykset. Näiden kysymysten esiintyvyys keskusteluissa oli suhteellisesti kutakuinkin 

yhtä suuri. 

 
A2: ..”että oppilaat menevät toisiin luokkiin ja heillä on tämmösiä integraatiojaksoja, 
oikeastaan en etes haluais puhua integraatiojaksoista vaan tunneista milloin he 
osallistuvat sen toisen ryhmän opetukseen ja” 
 
O2: ”Toisten opettajien luokkiin?” 



	   68 

 
A2: ”Nii”  
 

Tai: 

 

A2: ..“elikkä haettiin niinku isolla porukalla sitä, ja kaikkien muitten kanssa sitte niinku se 
keskustelu, se oli osittain turhaa niitten muitten kanssa, mutta se.. ettei siinä tuu semmosta 
luuloa että se jonku yhden ihmisen takia” 
 
O2: “Eli niinku yleensä puhuitte?” 
 

Aineiston kvantifikaation tuloksena näyttäisi siltä, että ohjaajan tapa kysyä ja tarkentaa 

asiakkaan puhetta ei kauheasti poikennut keskustelusta toiseen. Tämä näkyy hyvin myös 

tarkentamisen eri keinojen prosentuaalista jakautumista esittävistä kuvioista. Määrällisesti 

kysymyksiä oli ensimmäisessä keskustelussa kaiken kaikkiaan enemmän, yhteensä 35kpl. 

Näistä avoimien kysymysten osuus oli 15kpl, eli noin 42,8 %. Toisessa keskustelussa 

ohjaaja teki suhteessa erilaisia kysymyksiä suurin piirtein yhtä paljon kuin ensimmäisessä. 

Kysymysten kokonaismäärä toisessa ohjauskeskustelussa oli 23. Avoimia kysymyksiä 

ohjaaja käytti yhdeksän kertaa ja suljettuja kysymyksiä kymmenen kertaa. Kuviot 12. ja 

13. havainnollistavat tarkentumisen jakautumista ohjauskeskusteluissa. 
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enemmän tai vähemmän ongelman ratkaisuun tai ainakin sen jäsentämiseen, mutta 

ohjaajan kysyessä asiakkaalta suoraan esimerkiksi: 

O2: “Miten sää lähtisit viemään tätä asiaa etteenpäin”, voidaan ajatella, että kyseessä on 

ohjaus ratkaisun pohtimiseen.   

5.1.3. Läsnäolo ja vuorovaikutus  

Analyysia edeltävästi ohjaustaidot jaettiin kahdeksaan päädimensioon, joista dialogisuus 

oli yksi. Vuorovaikutustaitoja voidaan määritellä eri tavoin, mutta dialogisuus on 

vuorovaikutuksen yksi ilmentäjä. Analyysin tuloksena päätin tarkastella ohjaajan läsnäoloa 

ja vuorovaikutusta ohjauskeskusteluissa yhtenä pääkategoriana. Läsnäoloa ja 

vuorovaikutusta tarkemmin kuvaavat ohjausteot jakaantuivat kuvion mukaisesti 

alakategorioihin: 

 

	  

Kuvio 14. Läsnäoloa ja vuorovaikutusta ilmentävä toiminta ohjauskeskustelussa. 
 

Läsnäolotaitoihin liittyvää ohjaajan toimintaa kuvasivat tässä aineistossa läsnä oleva 

käytös ja empatian osoittaminen. Läsnä oleva käytös ilmenee asioista, joilla ohjaaja saa 

asiakkaan tuntemaan olonsa mukavaksi, luo ilmapiirin turvalliseksi, viestittää asiakkaalle 

kuuntelevansa ja ymmärtävänsä asiakasta. Erikseen käsitelty kuunteleminen liittyy myös 

läheisesti läsnäolotaitoihin, sillä osoittaessaan kuuntelevansa ohjaaja viestii myös olevansa 

läsnä tilanteessa asiakkaan kanssa. Tämä on jälleen kerran osoitus myös siitä, ettei 

ohjaustaitojen pilkkominen osiin ole niin yksiselitteistä.  
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Vuorovaikutuksen osalta keskusteluja arvioitaessa kiinnitettiin huomiota dialogin 

sujuvuuteen. Dialogisuuden havaitseminen keskusteluissa perustui verbaalisen sujuvuuden 

ja vuorovaikutuksen sujuvuuden tarkkailuun. Näitä ei ole mielekästä yrittää kvantifioida, 

mutta niiden toteutumista voidaan havainnoida erilaisista asioista. Verbaalinen sujuvuus 

ilmenee ohjaajan kyvyssä puhua selkeästi, rauhallisesti ja ymmärrettävästi. Yksi osa 

dialogisuutta on myös se, että ohjaaja pysyy asiakkaan esille tuomissa asioissa. Tämä 

osoittaa ohjaajan kuuntelevan ja ikään kuin käyvän asiakkaan kanssa samaa dialogia. 

Yhtenä dialogisuuden piirteenä pidetään myös sitä, että ohjaaja voi jakaa jonkun asiaan 

liittyvän oman kokemuksen asiakkaan kanssa. Tällöin yhteinen asia saa vielä uuden, 

syvemmän ulottuvuuden. Tässä tutkielmassa analysoiduissa keskusteluissa oman 

kokemuksen jakamista ei kuitenkaan ilmennyt. Dialogisuutta tarkasteltaessa kiinnitettiin 

huomiota myös siihen, puhuuko asiakas tai ohjaaja yksin suurimman osan aikaa vai 

käyvätkö keskustelun osapuolet keskenään dialogia. Dialogisuuden toteutuminen oli 

havaittavissa molemmissa keskusteluissa yllä mainituin perustein.  

 

Molemmissa keskusteluissa ohjaaja osoitti hyvin olevansa läsnä keskustelussa. 

Kuuntelutaitojen osalta todettiin jo ohjaajan käyttäneen hyvin paljon eleitä, joilla osoitti 

kuuntelevansa asiakasta. Tämän lisäksi ohjaaja esimerkiksi aloitti toisen ohjauskeskustelun 

molemmat vaiheet puhuttelemalla asiakasta etunimellä, jonka jälkeen tarjosi hänelle tilan 

puhua, puhui tilanteissa rauhallisella äänellä ja viestitti olemuksellaan läsnäoloa. Hän 

osoitti sanoillaan empatiaa asiakasta kohtaan, esimerkiksi ensimmäisessä 

ohjauskeskustelussa näin: 

 
A1: ..“ku se on hirveen niinku tunteita sitovaa, mut sitte että no” 
 
O1: “Sää annoit tulla oikeen kunnolla” 
 
A1: “Nii, joo” 
 
O1: “Se oli varmasti hyvää, sai purkaa niitä kunnolla ja sitte lähteä niinku miettimään sitä 
[..]” 

5.1.4. Ohjauskeskustelun johtaminen 

Yksi ohjaajan rooliin liittyvistä tärkeistä taidoista on kyetä johtamaan ohjauskeskustelua. 

Ohjauskeskustelun johtamista ovat tutkielmissaan käsitelleet myös esimerkiksi Leiviskä 

(2008) ja Björn (2014). Tulkitsin Leiviskän työssään esittämien taitojen liittyvän 
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olennaisesti ohjauskeskustelun johtamiseen. Hän erotti työssään ohjaajan taidot a) edetä 

kohti tavoitetta b) vaikuttaa asiakkaaseen c) ylläpitää vuoropuhelua. Mielestäni nämä 

kaikki pitävät sisällään ajatuksen siitä, että ohjaajalla, jolla siis on tietyssä määrin ”valtaa” 

suhteessa asiakkaaseen, on myös lähtökohtaisesti mahdollisuus johtaa keskustelua ja sitä 

myöten asiakasta. Tätä valta-asemaa ohjaaja voi joko väärinkäyttää ja ryhtyä 

manipuloimaan asiakasta ja ajamaan omia intressejään hänen avullaan, tai hän voi ottaa 

vastuullisen ”johtajan” roolin ja suoriutua tehtävästä tyylikkäästi muun muassa Leiviskän 

esille tuomien taito-ominaisuuksien mukaisesti.  

 

Björn nimesi työssään ohjauskeskustelun johtamisen taidoksi ne ohjauskeskusteluissa 

ilmenneet ohjaajan teot, joilla ohjaaja pyrki viemään keskustelua johonkin tiettyyn 

suuntaan. Tässä työssä on erikseen käsitelty tätä keskustelun fokusoimista ja sen kohteita, 

mutta kuten muutkin ohjauskeskustelun osa-alueet, myös ohjauskeskustelun johtaminen 

linkittyy muihin ohjaajan käyttämiin taitoihin ja toimintoihin. Itse näen ja tulkitsen 

johtamisen ohjauskeskustelussa tarkoittavan niitä toimia, joilla ohjaaja pyrkii vaikuttamaan 

ja vaikuttaa ensinnäkin asiakkaaseen ja toiseksi ohjauskeskustelun etenemiseen. Tähän 

sisältyy luonnollisesti yhtenä osana fokusointi, sekä toimintoja, joista osan Ivey (Ivey et 

al., 1997) on nimennyt mikrotaitojen teoriassaan vaikuttamistaidoiksi.  

 

Periaatteessa johtamisen kategoriaan olisi voinut liittää lähes kaikki ohjauskeskustelusta 

erotetut toiminnat ja merkitysyksiköt, koska voidaan ajatella jokaisen ohjaajan teon 

sisältävän jonkinlaisen intention ja päämäärää kohti pyrkimisen. Samoin voidaan ajatella, 

että periaatteessa kaikki, mitä ohjaaja tekee vaikuttaa asiakkaaseen jollain tavalla. Kuten jo 

todettiin, esimerkiksi fokusointi liittyy olennaisesti siihen, mihin suuntaan ohjaaja haluaa 

ohjauskeskustelua viedä, mitä asioita pidetään tärkeinä ja niin edelleen. Johtamisen 

kategoriasta muodostui neljästä pääkategoriasta laajin, ja tässä tutkimuksessa se pitää 

sisällään kuvion mukaiset alakategoriat: 
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Kuvio 15. Ohjauskeskustelun johtamista ilmentävä ohjaajan toiminta. 
 

Ensimmäisessä ohjauskeskustelussa ohjaaja teki silmiinpistävän monesti ehdotuksia 

tilanteen ratkaisemiseksi, kun taas toisesta keskustelusta ratkaisuehdotukset puuttuivat 

täysin. Ensimmäisen ohjauskeskustelun aikana ohjaaja ehdotti ratkaisuksi jotain toimintaa 

yhteensä yhdeksän kertaa. Esimerkkeinä tämäntapaisista ehdotuksista mainittakoon 

seuraavat ohjaajan puheenvuorot: 

 
O1: “Tuntuuko susta että sää voisit ottaa [vaikka aikasemmin sen esille]?” 
… 
O1: “Voisko ajatella että te yhessä miettisitte niitä teijän [?]?” 
 

Oman mielipiteen tai tulkinnan esittämisen suhteen ei ollut määrällisesti paljoa eroa 

ohjauskeskustelujen välillä. Ensimmäisessä ohjauskeskustelussa mielipide tai tulkinta tuli 

esille yhdeksässä ohjaajan puheenvuorossa, toisessa ohjauskeskustelussa tämä tapahtui 

kuusi kertaa. Ohjaajan mielipidettä tai tulkintaa asiakkaan puheesta kuvaavat seuraavat 

esimerkit: 

 

A1: “Et sen takia varmaan otinki tän asian et sille on nyt tila () mmm () tilausta 
 
O1: “Nii että se ei oo ollukkaa sen ensimmäisen kerran [tilanne] 
… 
A2: ..”Että ku mää olin tuolla (?) seuraamassa jaettua opettajuutta useammallaki eri 
koululla ja tuota () kuuntelin yläasteen opettajien kommentteja ku he näki sitte yläasteella 
toimivaa mallia siitä, että hetkinen näinhän voidaan tehdä ja voidaan niinku olla olla niin 
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mulle tuli sitte vaan semmonen toivottomuus siitä, että eikö me oikeesti mennä etteenpäin 
siitä koppiopetuksesta” 
 
O2: “Mm () Mmm () Eli jotenki mulla tulee nyt tässä semmonen olo, että sulla on nyt 
niinku vahvasti se näkemys, että se jaettu opettajuus on hyvä juttu” 
 

Yhdeksi hankalimmista sijoitettavista ohjaajan toiminnoista koin puheenvuorot, joilla 

ohjaaja ikään kuin tulkitsi jo etukäteen mitä asiakas on sanomassa ja jatkoi lauseen 

loppuun hänen puolestaan. Kaikista pääkategorioista tämä kuitenkin sopi mielestäni 

parhaiten tämän kategorian sisältöön, koska asiakkaan lauseen loppuun saattaminen 

sisältää ohjaajan puolelta päätelmän siitä, mitä asiakas seuraavana aikoo sanoa.  

 

A1: ..”Mut mä ehkä haluun vähä makustellaki tätä että () että että että miltä se nyt 
kuulostaa, että mää oon semmonen, että mä pystyn kyllä sanoon aika suoraankin () 
 
O1: “Mm () sitte ku sää oot valmis” 
 
A1: “Nimenomaan niin, sit ku mä oon valmis niin mulla ei oo sit ongelmaa”… 
… 
A2: ..”Ja se on saatu sillä tavalla niinkö toimimaan ja sitten niille oppilaille on tullu 
varmaan semmonen tunne, että ihan sama onko se () minä siinä vai joku toinen opettaja () 
elikkä on tullu niinkö semmonen” 
 
O2: “Luottamus” 
 
A2: “Luottamus oppilaille ja”… 
 

Asiakkaan ongelman käsittely konkreettisella tasolla on yksi tärkeä asia ohjauskeskustelun 

tuloksellisuuden kannalta. Koulutuksen puitteiden myötä näissä ohjauskeskusteluissa 

asioiden konkreettinen käsittely toteutui kuin itsestään. Koulutettavien tuli esittää joku 

ajankohtainen työhön liittyvä ongelma. Ainakaan tässä yhteydessä käsitellyissä 

keskusteluissa ei lähdetty ratkomaan asioita yleisellä tai abstraktilla tasolla, vaan 

pysyteltiin hyvin lähellä asiakkaan esille tuomaa ongelmaa ja siihen mahdollisesti liittyviä 

tilanteita.  

 

Joskus konkreettisuus ilmenee myös pyytämällä asiakasta kertomaan jonkun konkreettisen 

esimerkin ongelmaan liittyvästä tilanteesta. Toisinaan tämä on tarpeen sekä ohjaajalle 

ongelman paremman hahmottamisen kannalta että asiakkaalle itselleen, jotta hän pystyy 

tarkastelemaan asiaa paremmin. Kuten jo aiemmin mainittiin, tässä koulutuksessa asiat 

pysyivät kuin itsestään hyvin konkreettisella tasolla annettujen puitteiden vuoksi. 
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Konkreettisuuden toteutumista arvioitiinkin siksi enemmän sen perusteella, lähtikö ohjaaja 

viemään keskustelua yleiselle tasolle, vai pysyikö hän lähellä asiakkaan ongelmaa ja siihen 

liittyviä tilanteita ja tekijöitä. Asiakkaan ongelmaa käsiteltiin molemmissa keskusteluissa 

juuri näin, asiakkaan näkökulmasta, eikä asiaa lähdetty pohtimaan yleisellä tasolla. 

Ensimmäisessä ohjauskeskustelussa ohjaaja myös pyysi asiakasta kertomaan esimerkin 

hänen kuvatessa lievää epävarmuutta.  

 

A1: ..“et jollaki lailla et ku siinä on vähä semmosta ku mitä mä olen saanu niitä omia 
ajatuksia ni on tullu vähä sieltä rehtorin taholta että noo.. että on niinku eri mieltä ku minä 
et jotenki sitä on vedetty siihen että.. mut ei ja kuiten[kaan]” 
 
O1: “[Ai että mitä] kerrotko esimerkin” 
 
A1: ” Esimerkiksi että on sanonu vaikka et pitäskö tää ku et eihän me voida toimia jos me 
ei oteta vanhempia mukaan, mut mutta että ei ne lähe kuitenkaan, et pakkohan meidän on 
tää asia hoitaa, et siinä on tullu semmonen olo että no aha. Et on tullu tämmöstä kylmää 
vettä niskaan..”  
	  

Hyvän ohjaajan ominaisuuksiin ajatellaan kuuluvan taito pitää keskustelu oikeassa 

aiheessa. Lähtökohtaisesti ohjauskeskustelun fokus tulisi aina olla asiakas, sekä hänen 

puheensa ja ajatuksensa. Sen lisäksi, että tarkastellaan pysyykö ohjaajan fokus asiakkaassa, 

voidaan tarkastella miten ohjaajan fokus tarkemmin suuntautuu keskustelussa. Ohjaajan 

puheesta analysoitiin tässä aineistossa myös sitä, mihin ohjaajan puhe tarkemmin 

kohdistui; toisin sanoen oliko fokus ongelmassa ja sen ratkaisemisessa, tunteissa vai 

muissa asioissa kuten selityksissä, toiminnassa, vahvuuksissa, kontekstissa. 

	  

Käsitellyn kahden ohjauskeskustelun osalta voitiin jos aikaisemmin todeta, että ohjaajan 

fokus pysyi asiakkaan esille tuomissa asioissa ja asiakkaan puheessa. Keskustelujen 

fokuksen tarkempi analyysi osoitti, että ohjaaja fokusoi hieman eri asioita keskustelusta 

riippuen. Kuviosta näkyy, että ensimmäisessä ohjauskeskustelussa ohjaajan puhe kiinnittyi 

yli 70 prosenttisesti asiakkaan esille tuomaan ongelmaan ja hän etsi hanakasti ratkaisua 

siihen. Hän keskittyi myös asiakkaan esille tuomiin selityksiin, toimintamalleihin ja 

muihin tämäntyyppisiin asioihin.  

	  

Ensimmäisessä ohjauskeskustelussa alle viidesosassa ohjaajan puheenvuoroista huomio 

keskittyi asiakkaan tunteiden käsittelyyn. Ensimmäisessä keskustelussa ohjaajan 

fokusoiminen tunteisiin ilmeni muun muassa näin: 
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O1:	  ...”sulla	  on	  tullu	  semmonen	  tunne,	  että	  siellä	  on	  täys	  kaaos	  ja	  mää	  huomaanki	  susta,	  
että	  sulla	  on	  semmonen	  olo	  sen	  ryhmän	  suhteen..”	  
…	  
O1:	  ”	  [Niin	  tuntuuko	  sulla]	  Miltä	  susta	  sitte	  tuntuu,	  että	  jos	  sää	  kertosit	  niistä	  omistaki	  
tuntemuksista	   ryhmää	  kohtaan,	   [kysyt]	   et	  mitä	  he	  on	  odottanu	   sulta	   ja	  he	   voi	   kertoa	  
sulle	  ja	  [sitte	  sää	  voisit	  kertoa]”	  
	  

Jo aiemmin mainittiin suljettujen ja avoimien kysymysten osalta joidenkin kysymyksistä 

olleen sen luonteisia, että ohjaaja yritti niillä hienovaraisesti ohjata asiakasta kohti 

ratkaisun etsimistä. Toinen seikka, joka tukee päätelmää fokusoinnin kohdistumista 

ongelmaan, ovat ohjaajan ensimmäisessä keskustelussa tekemät ratkaisuehdotukset. 

Ohjaajan keskittyminen ongelmaan tuli ensimmäisessä keskustelussa esille esimerkiksi 

seuraavanlaisien puheenvuorojen kautta: 

	  
O1:	  “Mitä	  sä	  ajattelet,	  et	  mikä	  siinä	  on	  se	  ongelma?”	  
…	  
O1:	   “Sulla	  on	  vähän	  niinku	  kaks	   tämmöstä	  ongelmaa	  siinä,	  että	   se	  miten	  ne	  rakenteet	  
toimii	   ja	   sitte	   toisaalta	   se	   mikä	   on	   tosi	   tärkeää,	   että	   miten	   niistä	   vanhemmista	   ja	  
oppilaista	  puhutaan”	  
	  

Toisessa ohjauskeskustelussa ohjaaja vaikutti fokusoivan asiakkaan tunteisiin ja muihin 

asioihin enemmän, kuin ensimmäisessä keskustelussa. Kuten jo aiemmin todettiin, 

mielenkiintoista kyllä tunteisiin fokusointi ei näkynyt lainkaan esimerkiksi peilauksen 

yhteydessä. Tunteisiin fokusointi ilmeni toisessa ohjauskeskustelussa esimerkiksi näin: 

	  

O2:	   “Mitä	   sää	   niinku	   tunnet	   häntä	   kohtaan,	   kun	   hän	   laittaa	   sulle	   tämmösiä	   post-it	  
lappuja?	  Minkälaisia	  tunteita	  sulle	  tulee?”	  
…	  
O2:	  “Mm.	  Mitä	  sää	  ajattelet	  nyt	  tästä	  tilanteesta,	  miltä	  susta	  tuntuu	  tää?”	  
	  

Fokusoinnin jakautumista kuvaavat kuviot 16. ja 17. havainnollistavat eroja kahden 

ohjauskeskustelun välillä.  
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O2: “Ja sillon on se on semmonen tiimin kanss yhessä suunnittelua jo.. heti alusta asti. 
Kuulostaa tosi hyvältä. Ja jotenki mulla on semmonen olo että sää kyllä varmaan pärjäät 
aika hyvin siinä että sulla on niin paljon sitä kokemusta ja nyt sää oot jotenki innoissaan 
tän asian kans tästä jaetusta opettajuudesta” 
	  

O2:	  ”Tää	  oli	  mun	  mielestä	  tosi	  hyvä	  ajatus,	  että	  siinä	  ois	  koulunkäynninohjaaja	  myös	  
mukana..”	  

 

Toinen merkittävimmistä eroista suhteessa toiseen ohjauskeskusteluun ilmeni asiakkaan 

keskeytyksenä tai asiakkaan kanssa yhtä aikaa puhumisena. Yhtä aikaiseksi puhumiseksi 

laskettiin ne ohjaajan puheenvuorot, jotka alkoivat asiakkaan vielä puhuessa. Yhtä aikaa 

puhumiseksi ei laskettu niitä kertoja, jolloin asiakas alkoi puhua ohjaajan vielä puhuessa, 

joskin tällaisiakin puheenvuoroja molemmissa keskusteluissa jonkin verran ilmeni. 

Ensimmäisessä ohjauskeskustelussa ohjaaja keskeytti asiakkaan/puhui hänen kanssaan 

yhtä aikaa peräti 23 kertaa. Toisessa ohjauskeskustelussa ohjaaja teki tätä selvästi 

vähemmän, yhteensä viisi kertaa. Seuraavana esimerkki, jossa ohjaaja ja asiakas puhuvat 

yhtä aikaa. Esimerkissä asiakkaan puheen osuutta on lyhennetty joiltain osin. 

 
A1: ..”mut et siellä kaikki puhuu suurin piirtein vaan yhtä[aikaa] 
 
O1: “[Ketä] siellä on paikalla? 
… 
A1:  ..“Pitää keskeyttää toinen et saa puheenvuo[ron] 
 
O1: “[Eli se] 
 
A1: “Ja ne tekee ite sitä” 
 
O1: “Joo. Eli se on se että ei saa [oikeen puheenvuoroa ja keskeytetään] 
 
A1: “[Joo joo] 
 
Osa johtamisen kategoriassa mainituista ohjaustaidoista, kuten konkreettisuus, ei ole 

kvantifioitavissa tai niiden laskeminen ei ollut mielekästä tutkimuksen kannalta. 

Esimerkiksi fokusoinnin osalta ei ole mielekästä ilmoittaa, montako kertaa ohjaaja 

keskustelun aikana fokusoi johonkin aiheeseen, hänhän tekee sitä periaatteessa koko ajan. 

Sen sijaan fokuksen osalta on mielekkäämpää ilmaista fokuksen kohdentuminen 

tarkemmin jaoteltuna, kuten ylempänä tehtiin. Kuviot 18. ja 19. on tarkoitettu 

havainnollistamaan ohjauskeskustelun johtamisessa ilmenneitä laskennallisesti havaittavia 

asioita, kuten keskeyttämistä tai neuvojen ja mielipiteiden esittämistä.  
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Toimintapremissit eli ”Millainen ohjaustilanne oli koulutettavan näkökulmasta?”	  
Keskustelu	  1	   Keskustelu	  2	  

”Ohjaustilanteen	  alku	  oli	  kaoottinen”	   “Asiakkaalla tuntui olevan hyvin 
jäsentynyt käsitys ongelmastaan” 

”Asiakas	  puhui	  niin	  paljon,	  että	  oli	  
vaikea	  saada	  suunvuoroa”	  

“Asiakas ilmaisi turhautuneisuuden 
tunnetta” 

	   “Asiakas toi esille tulevan kokouksen” 

	   “Asiakasta oli helppo ohjata” 

Toiminta eli ” Mitä tai miten koulutettava tunsi /ajatteli /toimi tilanteessa?” 

Keskustelu	  1	   Keskustelu	  2	  
“Keskityin kuuntelemaan tarkasti” “Ajattelin, että on hyvä jos asiakas itse 

kokoaa asian omasta näkökulmastaan” 

“Yritin olla antamatta heti neuvoja” “En halunnut lähteä käsittelemään 
turhautuneisuuden tunnetta” 

 “Ohitin tarkoituksella asiakkaan esille 
tuoman tulevan palaverin” 

 “Asiakkaalla oli itsellään selvä käsitys 
mitä tulisi tehdä, vaikkei hän ehkä sitä 

heti tiedostanut” 
Toimintaperusteet eli ” Miksi koulutettava omasta näkökulmastaan tunsi / ajatteli 

/toimi tällä tavalla?” 
Keskustelu	  1	   Keskustelu	  2	  

“Halusin antaa asiakkaan purkaa ensin 
itseään kunnolla” 

“Koska siten näen onko asiakkaalle 
jäsentynyt mikä asiassa on haasteellista” 

“Halusin ohjata asiakasta itse löytämään 
ratkaisun mieluummin kuin antaa sen 

valmiina “Niksinä” 
	  

“Koska en kokenut, että asiakas olisi ollut 
voimakkaan turhautunut, ja koska tuntui, 

että sitten olisimme vain jääneet 
vellomaan paikalleen” 

	   “Koska ajattelen, että ohjauskeskustelun 
ei tarvitse johtaa “Pakettiratkaisuun”, 

vaan prosessi voi jatkua 
ohjauskeskustelun jälkeen” 

	   “Koska asiakas alkoi itse kuvaamaan 
tarkasti asioita, joita hän voisi tehdä 

tilanteessa” 
Taulukko 3. Toimintapremissien, toiminnan ja toimintaperusteiden määritteleminen. 

 

Tämän jälkeen lähdin muodostamaan perustelumalleista sanallisia muotoja. Tätä 

tehdessäni käytin koulutuksen pohjalta kasvatuspsykologian klinikan tutkimustyön 

tuloksena muodostettua perustelumallin muotoa. Tuloksena sain muodostettua esimerkiksi 

seuraavanlaisia lauseita: 
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ohjausotteen kehittyminen on pitkäaikainen prosessi, on esimerkiksi tässä tapauksessa osa 

ohjausotteessa tapahtuneista muutoksista voinut olla havaittavissa koulutettavan toimesta 

vasta koulutuksen jälkeen. Tämän vuoksi kysyin koulutettavalta minkälaisena hän koki 

koulutuksen ja oman ohjausotteensa koulutuksen jälkeen. Laadin kolmannen tiivistyksen 

koulutettavan omien kuvauksien pohjalta ja siitä edelleen siirryin rekonstruoimaan 

kolmannen perustelumallin.  

 

Ohjaustaitokoulutuksen	  jälkeen	  
Toimintapremissit,	  eli	  
”Millaisia	  
ohjaustilanteet	  ovat	  
koulutettavan	  
näkökulmasta?”	  

Toiminta eli ” Mitä tai 
miten koulutettava tuntee 
/ajattelee /toimii 
tilanteessa? 
	  

Toimintaperusteet	  eli	  
”Miksi	  koulutettava	  
omasta	  näkökulmastaan	  
tuntee	  /	  ajattelee	  /toimii	  
tällä	  tavalla?”	  

”Koen,	  että	  työssäni	  
neuvon	  paljon	  ja	  minulta	  
odotetaankin	  sitä”	  

”Yksi	  kehitettävä	  alue	  
ohjaustoiminnassani	  on	  
neuvomisen	  
hillitseminen”	  

”Haluaisin	  ennemmin	  
ohjata	  asiakasta	  itse	  
löytämään	  ratkaisun”	  

”Koen	  usein	  työssäni,	  että	  
ongelman	  nimeämisen	  
jälkeen	  sitä	  jäädään	  
puimaan	  tarpeettoman	  
kauan”	  

”Haluaisin	  edelleen	  
kehittää	  ohjaustani	  
ratkaisukeskeisempään	  
suuntaan”	  

”Niin	  asiassa	  päästään	  
mielestäni	  paremmin	  
eteenpäin”	  

”Koen,	  että	  asiakkaan	  
kuunteleminen	  on	  erittäin	  
tärkeää”	  

”Pyrin	  käyttämään	  
esimerkiksi	  avoimia	  
kysymyksiä	  asian	  
perusteelliseksi	  
selvittämiseksi”	  

”Olen	  huomannut,	  että	  
silloin	  asiasta	  saattaa	  jopa	  
tulla	  esille	  jotain	  muuta,	  
kuin	  mistä	  lähdettiin	  
liikkeelle”	  

Taulukko 4. Toimintapremissien, toiminnan ja toimintaperusteiden määritteleminen. 

 

Näiden pohjalta muodostui esimerkiksi seuraavanlainen lausemuodossa oleva 

perustelumalli: 

 

“Työtilanteessa annan usein neuvoja ja koen, että sitä minulta odotetaankin (X), joten 
haluaisin edelleen kehittää ohjauksessani neuvomisen hillitsemistä (Y), koska haluaisin 
ennemmin ohjata asiakasta itse löytämään ratkaisun (Z).” 
 

Lopullisessa muodossa koulutettavan ohjaustoimintaa koulutuksen jälkeen kuvaava 

perustelumalli näyttää tältä: 
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	   keskustelu	  1	   keskustelu	  2	  
ohjaustaito	   frekvenssi	   suhteellinen	  

osuus	  
frekvenssi	   suhteellinen	  

osuus	  
*puheen	  myötäily	   10	   10%	   10	   13%	  
*nyökkäily	   77	   75%	   50	   68%	  
*peilaaminen	   15	   14%	   11	   15%	  
*	  tilan	  tarjoaminen	   1	   1%	   3	   4%	  
KUUNTELEMINEN	  
yhteensä	  

103	   100%	   74	   100%	  

	  
*	  avoimet	  
kysymykset	  

15	   43%	   9	   39%	  

*	  suljetut	  
kysymykset	  

13	   37%	   10	   44%	  

*	  kysymyksen	  
toisto	  

2	   6%	   1	   4%	  

*	  reflektoiva,	  
tarkentava	  kys.	  

5	   14%	   3	   13%	  

TARKENTAMINEN	  
yhteensä	  

35	   100%	   23	   100%	  

	  
*	  fokus	  ongelmassa	   37	   77%	   17	   52%	  
*	  fokus	  tunteissa	   5	   10%	   6	   18%	  
*	  fokus	  muissa	  
asioissa	  

6	   13%	   10	   30%	  

FOKUSOINTI	  
yhteensä	  

48	   100%	   33	   100%	  

	  
*keskeyttäminen	   23	   52%	   5	   34%	  
*	  mielipide/	  
tulkinta	  

10	   23%	   8	   53%	  

*ratkaisuehdotus	  /	  
neuvo	  

9	   20%	   0	   0%	  

*	  rohkaiseminen	   2	   5%	   2	   13%	  
JOHTAMINEN	  
yhteensä	  

44	   100%	   15	   100%	  

Taulukko 5. Ohjaustaitojen frekvenssit ja suhteelliset osuudet ohjauskeskusteluissa. 

Perustelumallien pohjalta näyttää myös siltä, että koulutettava koki koulutuksen 

vaikuttaneen hänen henkilökohtaiseen ohjausotteeseensa positiivisesti. Tutkimuksen 

liitteenä olevat tiivistykset koulutettavan omista kuvauksista toiminnastaan ohjaajana 

koulutuksen aikana ja sen jälkeen tukevat tätä ajatusta. Tutkimustuloksia ja niiden 

merkitystä pohditaan lisää seuraavaksi diskussio-osiossa. 
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6. DISKUSSIO 

Tässä luvussa tarkoituksena on vetää yhteen tämän tutkimuksen kaksi osaa, teoreettinen ja 

empiirinen osa. Pohdin ensin tutkimustuloksia, tutkimuksen toteutusta, ja luotettavuutta. 

Tämän jälkeen esitän muutamia, tutkimuksen aikana mieleen nousseita ja mahdollisia 

jatkotutkimusideoita.  

6.1. Tutkimustulosten pohdintaa  

Tutkimuksen tarkoitukseksi määriteltiin alussa henkilökohtaisen ohjausotteen kehittymisen 

tarkastelu konsultatiivista työotetta noudattavan vuoden mittaisen ohjaustaitokoulutuksen 

myötä. Asiaa yritettiin valottaa tutkimalla millaisia ohjaustaitoja ohjaaja käytti 

ohjaustilanteissa, miten tyypillisiä nämä ohjaustaidot olivat hänen toiminnassaan, 

tapahtuiko ohjaustaitojen käytössä muutosta, ja lopuksi tutkimalla koulutettavan omia 

kuvauksia ohjaustilanteista ja koulutuksesta. Taitavaksi ohjaajaksi tuleminen edellyttää 

ensinnäkin sekä saatavilla olevan teoriatiedon hyödyntämistä, että käytännön menetelmien 

harjoittelua. Lisäksi ohjausotteen kehittymiseen vaikuttaa ohjaajan kyky tunnistaa omia 

vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ja kehittää ohjausotettaan niiden suuntaisesti. Tämä lisää 

ohjaajan kykyä vastata paremmin omiin sekä asiakkaan tarpeisiin, kuin myös kykyä 

kommunikoida selkeämmin ja tarkemmin. (Gladding, 2004, s. 130).  

 

Tutkimustulosten osalta voidaan pohtia missä ohjaajan toiminnoissa tapahtui muutosta ja 

missä ei. Tämän ohjaajan tapauksessa voidaan tulosten perusteella olettaa, että hän omaa 

lähtökohtaisesti hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Tämä tulee esille 

kuuntelemisen, läsnäolo-ja vuorovaikutustaitojen osioissa ja niiden johdonmukaisuudessa. 

Anderson et al. toteavat tutkimuksessaan, että terapiasuhdetta edistävät terapeutin 

ihmissuhdetaidot, Facilitative Interpersonal Skills (FIS) ovat henkilön havaitsemis-, 

ymmärrys- ja kommunikointitaitoja. Mukaan kuuluu myös taito vakuuttaa jonkin 

ongelman kanssa painiva henkilö hylkäämään haitalliset käyttäytymismallit ja sen sijaan 

ratkaista ongelma terapeutin ehdotuksien pohjalta. Havaittavissa olevia hyvistä 

ihmissuhdetaidoista kertovia piirteitä ovat muun muassa: verbaalinen sujuvuus, 

tunneilmaisu, vakuuttavuus, toivokkuus, lämpö, empatia, kyky liittoutua/sitoutua ja 

ongelman fokusoiminen. (Anderson et al., 2009, 759.) 
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Voidaan ajatella, että jos tutkimustulokset osoittavat näiden ominaisuuksien olevan 

myönteisessä suhteessa ohjauksen onnistuvuuteen, ne ovat myös tärkeä osa taitavaa 

ohjausprofiilia. Kysymys kuuluukin, voiko näitä taitoja kehittää koulutuksen avulla? 

Ainakin Okun toteaa, että empaattista kommunikointia on mahdollista opettaa kenelle 

tahansa auttajan auttamissuhteessa toimivalle (Okun & Kantrowitz, 2008, s. 18).  Kaiken 

kaikkiaan on jälleen todettava, että henkilökohtaisen ohjausotteen koko sisältö on laaja ja 

monien tekijöiden summa, jonka perinpohjainen selvittäminen vaatii tätä tutkimusta 

huomattavasti laajempia tutkimusasetelmia. 

	  

Tämän tutkimuksen päätuloksena esitettiin ne erot, joita ohjauskeskustelujen välillä voitiin 

havaita ohjaajan toiminnassa koulutuksen alussa tapahtuneen ensimmäisen 

ohjauskeskustelun ja koulutuksen loppuvaiheessa tapahtuneen toisen ohjauskeskustelun 

välillä. Neljästä ohjaajan toimintaa kuvaavasta pääkategoriasta eniten eroja löytyi 

ohjauskeskustelun johtamisen kategorian sisältä. Ohjauskoulutuksen yhteydessä 

korostetaan muun muassa sitä, että asiakasta ei saisi neuvoa “ilman lupaa”. Kuten 

ensimmäistä keskustelua koskevasta ohjaajan toimintaa kuvaavasta perustelumallista 

nähtiin, koulutettava itse oli kokenut yrittäneensä hillitä neuvojen antamista, koska ei 

haluaisi tarjota valmiita niksejä. Koulutettavan omia ajatuksia kuvaavasta tiivistyksestä 

lainaten hän toteaa myöhemmin: “Jälkeenpäin tajusin, että muutamia neuvojakin lipsahti, 

mutta en koe sitä vaaralliseksi, koska asiakas voi halutessaan jättää ne huomioimatta”. 

Toisaalta koulutettava totesi koulutuksen aikana sekä sen jälkeen toimintansa kuvauksissa, 

että ”neuvominen on kompastuskivi” hänelle, tai että hän neuvoo paljon työssään, ja kokee 

että sitä odotetaankin häneltä. Koulutettava pystyi hyvin tunnistamaan yhden ohjauksen 

tyypillisistä sudenkuopista osaksi omaa toimintaansa, ja se on hyvä lähtökohta 

ohjausotteen kehittämiselle.  

	  

Ensimmäisen ohjauskeskustelun aikana ohjaaja antoi useita ratkaisuehdotuksia ja yritti 

muutenkin ohjata keskustelua ongelman ratkaisemisen suuntaan. Kuten liitteenä olevista 

ohjaajan oman toiminnan kuvauksen tiivistyksestä käy ilmi, ohjaaja totesi itsekin 

jälkeenpäin keskittyneensä omasta mielestään liikaa ongelmaan ja sen ratkaisemiseen. Hän 

totesi myös haluavansa kehittää ohjaustoimintaansa ratkaisukeskeisempään suuntaan. 

Tähän asiaan kysyin koulutettavalta tapaamisen yhteydessä selvennystä. Hän selitti asiaa 
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näin: “Töissä usein löydetään ja nimetään esimerkiksi lasta koskeva ongelma ja sitten sitä 

jäädään päivittelemään ja vatvomaan, että mikä se ongelma on. Tärkeämpää olisi yrittää 

miettiä mitä sitten, miten se ongelma ratkaistaan. Se veisi asiaa kuitenkin paremmin 

eteenpäin. Tätä tarkoitin ratkaisukeskeisemmällä ohjausotteella.” Tässä kohtaa ymmärsin 

ja tulkitsin, että koulutettava oli koulutuksen ensimmäisen ohjauskeskustelun jälkeen 

tehnyt omasta toiminnastaan tämän tärkeän havainnon, että hän keskittyi liikaa ongelman 

puimiseen. Toisessa ohjauskeskustelussa hän teki toisin. Kuten toista ohjauskeskustelua 

kuvaavassa perustelumallissa nähdään, ohjaaja “ei halunnut jäädä vellomaan” paikalleen. 

Näen, että tässä suhteessa koulutuksen aikana saatu harjoitus valotti koulutettavalle tämän 

asian, ja hän kykeni seuraavalla harjoituskerralla kehittämään tätä puolta. Lisäksi näiden 

ohjauskertojen välillä koulutettavilla oli koulutukseen liittyen teemaseminaari, jonka 

aiheena oli ratkaisukeskeisyys.  

	  

Vaikka tarkastelemme eroja ohjauskeskustelujen välillä siitä lähtökohdasta, että ne 

kertovat jotain ohjaajan toiminnan muutoksesta, on tärkeää muistaa, että jokainen 

ohjauskeskustelu on yksilöllinen. Siihen, mitä ohjaaja ehtii tehdä, voi tehdä ja niin 

edelleen, vaikuttaa monta asiaa yhtä aikaa. Tämän takia emme voi mielestäni esimerkiksi 

laskea, että 10 minuutin pituisen keskustelun A aikana ohjaaja teki 5 avointa kysymystä ja 

keskustelun B aikana 15. Tämä tieto yksistään ei kerro meille ohjaajan taitavuudesta tai 

ohjauksen onnistuneisuudesta mitään. Aivan kuten tässä tutkimuksessa koulutettava 

totesikin itse toisen ohjauskeskustelun jälkeen “Tai varmasti se riippuu paljo 

asiakkaastaki että minkälainen itekki ohjaajana on”.  

	  

Sitä, miten paljon koulutus kokonaisuudessaan on vaikuttanut koulutettavan 

henkilökohtaiseen ohjausotteeseen ei voida tämän tutkimuksen perusteella määritellä. 

Tämä johtuu jo siitä, että koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin kannalta yksi monista 

monimutkaistavista tekijöistä on koulutettavien lähtötaso ohjaustaitojen suhteen.  Kuntze 

et al. totesivat koulutuksia verranneessa artikkelissaan, että lähtötasolla oli merkitystä 

ohjaustaitojen oppimiseen. Vaikka he totesivat joissain tapauksissa tiettyjen taitojen 

saattavan muodostua myös esteeksi edistyneempien taitojen kehittymiselle, pääsääntö 

lienee, että perustaitojen hallinta edesauttaa monimutkaisempien ohjaustaitojen 

kehittämistä. (Kuntze et al., 2009.) Tässä tutkimuksessa koulutettavan ei voida ajatella 

olleen noviisi ohjauksen suhteen, mutta se, mikä hänen ohjaustaitojensa taso koulutukseen 

tullessa oli, olisi vaatinut erillistä alkumittausta.  
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Vygotsky on todennut: ”Ihmiselämä on luovaa työtä, prosessi jonka seurauksena ihminen 

muuttuu ja saavuttaa uusia näkemyksen ja ymmärryksen tasoja” (ks. Van der Veer & 

Valsiner, 1991, s. 53). Tämä kuvaus ja ajatus luovan työn prosessista pitää mielestäni 

hyvin paikkansa ohjausotteen kehittymisen osalta. Konsultatiivisen työotteen yksi erityinen 

piirre on sen mahdollistama oppiminen ei pelkästään ohjaajan, vaan myös muiden roolien 

kautta. Tässä tutkimuksessa tutkittiin vain niitä kahta keskustelua, joissa koulutettava toimi 

ohjaajana. On kuitenkin mahdollista ja hyvin todennäköistä, että ohjaustaitojen 

kehittymisen prosessi oli käynnissä koko koulutuksen ajan. Esimerkiksi havainnoitsijan 

roolissa toimiessaan koulutettavat tekevät havaintoja ohjauskeskustelusta, ohjaajan 

toiminnasta ja niin edelleen. Usein koulutettavat saattavat tämän jälkeen pohtia omaa 

tapahtunutta tai tapahtumaan tulevaa toimintaansa ohjaustilanteessa. Ohjauskoulutuksen 

aikana kasvua ja oppimista voi tapahtua monella osa-alueella koulutettavien elämässä ja 

ohjaustaidoissa.  

	  

Perustelumallien osalta todettakoon, että niitä olisi voinut kehittää edelleen hankkimalla 

lisätietoa ja luoda näin koulutettavan toimintaa laajemmin kuvaavia malleja. Vaikka 

tutkimuksessa käytettiin perustelumallia koulutettavan toiminnan ymmärtämiseen, ei 

empiirisen aineiston perusteella voida subjektitieteellisen lähestymistavan mukaan todistaa 

teoriaa oikeaksi. Tutkimuksen osalta empiirisen aineiston tehtävä tuleekin nähdä enemmin 

teoriaa havainnollistavaksi ja konkretisoivaksi tekijäksi. (Suorsa, 2011, s. 218.) Jos 

mietimme vielä uudelleen perustelumallin rekonstruoimisen tarkoitusta, sen voidaan sanoa 

olevan subjektin kulloisenkin toiminnan ja kokemuksellisuuden ymmärrettäväksi 

saattaminen jäsentäen osallisen toimintaa osana erilaisia elämisen näyttämöitä niin. Kun 

perustelumallissa otetaan huomioon sellaisia elämisen näyttämöiden sosiaalisia 

ulottuvuuksia kuin historiallisuus ja translokaalisuus, voidaan saada aikaan malleja, joiden 

voidaan hypoteettisesti ajatella olevan päteviä myös muualla vastaavissa olosuhteissa eri 

ihmisille.   (ks. Suorsa, 2011, s. 216). Tässä kohtaa kuitenkin jouduin toteamaan tutkielman 

laajuuden sekä aikataulujen asettamat rajoitukset, ja jättämään perustelumallien laatimisen 

yksinkertaiselle tasolle. Vaikka tällaisia laajemman sosiaalisen toimintakontekstin 

huomioimatta jättäviä perustelumalleja on nimetty ”ontoiksi” (ks. Suorsa et al., 2013), 

niiden tuloksia voidaan kuitenkin pitää lähtökohtana jatkotarkastelulle, jos senhetkinen 

tutkimusprosessi ei mahdollista asian tutkimista pidemmälle. (ibid.) 
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Tutkimustulosten merkityksellisyydestä kasvatuspsykologisen ohjaustutkimuksen teorian 

ja käytännön kannalta todettakoon, että saadut tulokset ohjaajan toiminnan kuvaamisesta 

vahvistivat aiempia tutkimustuloksia sen suhteen, mitä ohjaaja istunnon aikana tekee. 

Tulokset antavat myös viitteitä siitä, että ohjaustaitojen koulutuksella on positiivinen 

vaikutus henkilökohtaisen ohjausotteen kehittymisen kannalta. Tämän tutkimuksen 

perusteella ei kuitenkaan voida sanoa yleisesti mitään esimerkiksi koulutuksen 

vaikuttavuudesta tai siitä, mihin asioihin ohjaustaitokoulutuksella voidaan ohjaajan 

toiminnassa vaikuttaa. Tutkimuksenteon käytännön kannalta toivon, että tässä tutkielmassa 

toteutettu menetelmien yhdistäminen toimii myös jollain lailla vahvistuksena sille 

tutkimuksen teon suunnalle, jota kasvatuspsykologian klinikalla on viime vuosina 

kehitetty. 

6.2. Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Tutkimuksen ja sen luotettavuuden arviointiperusteina voidaan käyttää erilaisia kriteerejä. 

Laadullisten tutkimusmenetelmien luotettavuuden kriteereitä etenkin positivistiseen, 

kvantitatiivisen tutkimuksen kriteeristöön verraten on määritelty esimerkiksi Guban ja 

Lincolnin (Guba & Lincoln, 1985 & 1989) toimesta. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

luotettavuuteen liittyvään terminologiaan verraten he rinnastavat uskottavuuden 

(credibility) sisäiseen validiteettiin (internal validity), siirrettävyyden (transferability) 

ulkoiseen validiteettiin (external validity), varmuuden (dependability) reliabiliteettiin 

(reliability) ja vahvistettavuuden (confirmability) objektiivisuuteen (objectivity). He myös 

lisäsivät kvalitatiivisen tutkimuksen kohdalle lisäkategorian nimeltä autenttisuus 

(authenticity). (Lincoln & Guba, 1985, s. 301-320.) Tämän lisäksi yksi luotettavuutta 

lisäävä tekijä tutkimuksen kannalta on triangulaatio. Tarkastelemme nyt tämän 

tutkimuksen luotettavuutta edellä mainittujen kriteerien mukaisesti. 

 

Uskottavuuden rakentaminen laadulliselle tutkimukselle tulisi tapahtua useiden 

strategioiden kautta. Mitä useampia keinoja tutkija pystyy käyttämään, sen parempi. 

(Mertens, 2005, s.  254.) Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka uskottavasti ja 

luotettavasti tutkimustuloksia onnistutaan kuvaamaan. Edellä mainitulle kriteereinä 

pidetään sitä, mikä on tutkijan ajallinen sitoutuminen tutkimuksen tekoon, minkälaisia 

ennakko-oletuksia tutkijalla on tutkittavan asian suhteen sekä tutkijan objektiivisuuden 

säilyttäminen tutkimusta tehdessä. Ajallisen sitoutumisen osalta voidaan viitata esimerkiksi 
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aineiston keräämiseen ja tutustumiseen käytettyä aikaa, tutkimukseen kokonaisuutena 

käytetyn ajan lisäksi. (Lincoln & Guba, 1985, s. 301-304.) Erityisesti tapaustutkimuksen 

kohdalla uskottavuudella, eli sisäisellä validiteetilla on merkitystä vain kausaalisuuteen 

pyrkivien tapaustutkimusten osalta. Deskriptiivisten ja selittävien tapaustutkimusten osalta 

tämä kysymys on siis joidenkin tutkijoiden mukaan epärelevantti. (Mertens, 2005, s. 256.) 

 

Tämän tutkimuksen osalta kokonaisuudessa ajallinen panos on ollut riittävä. Tutkielman 

tekijä oli mukana jo aineistonkeruuvaiheessa, vaikkei itse varsinaisesti järjestänyt aineiston 

keruuta. Näin ollen tutkielman tekijä ei myöskään ole osallistumisestaan huolimatta 

esimerkiksi ohjannut aineiston keräämiseen, tutkittavien henkilöiden käyttäytymiseen tai 

muuhun sisältöön omien tutkimusintressiensä mukaan. Tutkielman tekijä oli mukana 

koulutusprojektissa koko vuoden, ja on sen myötä perehtynyt ajallisesti riittävästi sekä 

koulutusmenetelmään että tutkittavaan aineistoon. Vaikka itse aineiston käsittely ja 

analysointi lopulta tapahtui tiiviissä aikataulussa, on aineistoon tutustuminen prosessina 

ollut käynnissä jo useiden vuosien ajan, eikä tämän perusteella ainakaan voida todeta, että 

aineistoon perehtymiseen ei olisi käytetty tarpeeksi aikaa. Aineiston analyysivaiheessa 

käytin jatkuvan vertailun menetelmää täydentävänä juuri siitä syystä, että vaikka analyysi 

aja havainnointia varten oli muodostettu teorian pohjalta luokittelu, en halunnut rajata pois 

muunlaisten löydösten mahdollisuutta. Tästä syystä siis tutkin aineistoa vertailemalla 

löydöksiä useaan kertaan, mikä johti myös aineiston uudelleen luokitteluun.  

 

Siirrettävyydellä tarkoitetaan Guban ja Lincolnin (1985) mukaan samaa, kuin 

kvantitiivisen tutkimuksen yhteydessä ulkoisella validiteetilla eli tutkimustulosten 

yleistettävyydellä. Laadullisessa tutkimuksessa tätä voidaan pyrkiä toteuttamaan 

esimerkiksi aineiston ja tulosten mahdollisimman tarkalla kuvaamisella. Vaikka sanotaan, 

että myös laadullisen tutkimuksen perusteella voidaan tehdä jonkinlaisia yleistyksiä, ei 

yleistettävyys kuitenkaan ole varsinkaan tässä tutkimuksessa käytetyn tapaustutkimuksen 

ensisijainen tavoite. Tämän tutkimuksen tulosten siirrettävyyden osalta voidaankin todeta, 

etteivät ne ole siirrettävissä koskemaan esimerkiksi eri-ikäisiä, eri ammattiryhmiä 

edustavia tai muita oppilashuoltohenkilökunnan edustajia. Tutkimusaineistoon 

tutustumisen sekä työssä esitettyjen teorioiden pohjalta voidaan ajatella, että 

tutkimustuloksiin ovat vaikuttaneet monet sellaiset tekijät, joiden siirrettävyys ei ole 

itsestään selviä. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi koulutettavan aiempi ohjauskokemus, 

henkilökohtaiset vuorovaikutustaidot, ihmissuhdetaidot, työkokemus, sen hetkinen 



	   91 

elämäntilanne ja niin edelleen, puhumattakaan ohjaustilanteen yksilöllisyyden sekä 

koulutusasetelman vaikutuksista.   

 

Koulutusasetelmaan liittyen voidaankin pohtia tutkimuksen varmuutta. Pohdittaessa mitkä 

ulkoiset ja sisäiset tekijät ovat mahdollisesti vaikuttaneet tutkimustuloksiin, voidaan todeta 

ainakin seuraavat tekijät: a) koulutettavan aiemmin saatu ohjauskoulutus b) koulutettavan 

kiinnostus ohjaukseen ja ohjaajana kehittymiseen (motivaatio) c) koulutuksen rakenne d) 

aiheesta aiemmin tehdyt tutkimukset. Koulutettava kertoi päiväkirjoissaan sekä yleisissä 

keskusteluissa kiinnostuksestaan ohjaukseen, mitä alueita hän halusi omassa ohjauksessaan 

kehittää ja niin edelleen. Voidaan siis ajatella koulutettavan olleen motivoitunut 

koulutukseen ja yrittäneen siten tunnistaa kehitettäviä puoliaan ohjauksessa ja yrittäneen 

toimia niiden suhteen. Motivaation vaikutusta koulutuksen merkitykseen ei kuitenkaan 

tämän tutkimuksen osalta sen enempää tutkittu. Mitä tulee aiempaan ohjauskokemukseen, 

sen vaikutuksen voidaan ajatella olevan jollain lailla merkittävä sen suhteen, mitä taitoja 

ohjaaja onnistuu koulutuksen myötä kehittämään.  

 

Tutkimuksen vahvistettavuudelle voidaan hakea vertailupistettä esimerkiksi aiemmista 

tutkimustuloksista. Kasvatuspsykologian klinikalla on aiheesta tuotettu useita pro gradu 

tutkielmia sekä artikkeleita, joiden sisältöön ja tuloksiin olen vuosien myötä perehtynyt. 

Koulutusmenetelmää käsittelevät aiemmat tutkimukset sekä osallistuminen 

koulutusprojektiin ovat mielestäni vaikuttaneet tutkimuksen teoriapohjaan enemmän kuin 

tutkimustuloksiin. Analyysivaiheessa annoin teorian kyllä ohjata tutkimusta alussa hyvin 

suuressa määrin, koska mielestäni en olisi voinut (eikä se olisi mielestäni edes 

tarkoituksenmukaista) sulkea aiheesta hankkimaani ennakkotietoa analyysin ulkopuolelle. 

Tästä huolimatta tutkimuksessa on pyritty säilyttämään tutkijan objektiivisuus niin, että 

mitään mahdollisia tutkimustuloksia ei ole etukäteen suljettu pois. Vahvistettavuuden 

osalta luotettavuutta olisi voinut parantaa myös CROS-mittarin käyttö systemaattisen 

havainnoinnin osalta. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista ilman mittarin käyttöön 

perehdyttävää koulutusta. Systemaattinen havainnointi pohjautui kuitenkin vahvasti 

ohjaustaitojen teorioihin ja klinikan tutkimukseen. 

 

Jo aiemmin tutkimusmenetelmien valinnan perustelun kohdalla toin esille erilaisia 

triangulaatiomääritelmiä, jotka mielestäni sopivat tähän tutkimukseen. Triangulaatiolla 

tarkoitetaan Guban & Lincolnin mukaan tutkimuksen tekemistä yhdistämällä eri aineistoja, 
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tutkimusmetodeja, tutkijoita ja teorioita tulosten johdonmukaisuuden varmistamiseksi 

(Lincoln & Guba, 1985, 307). Tässä tutkimuksessa on pyritty esittelemään tutkimuksen 

kannalta oleellisia teorioita riittävältä osin. Teorioiden merkitys tutkimuksen kannalta on 

myös pyritty perustelemaan niiden esityksen yhteydessä.  Varsinaista monitutkijuuden 

triangulaatiota tutkimuksen teossa ei ole käytetty, mutta tutkimuksen etenemistä ja sisältöä 

on eri vaiheissa arvioinut työtä ohjaava kasvatuspsykologian klinikan tutkija, jolla on 

riittävässä määrin kokemusta ja teoriatietoa tutkituista aiheista. 

 

Aineistona on käytetty periaatteessa kaikki mahdollinen koulutustapahtumiin ja ohjaajan 

toimintaa sisältävä aineisto. Videoista tarkasteltiin ohjauskeskustelun lisäksi 

jakamisvaiheessa käydyt keskustelut, tämän lisäksi kävin läpi ohjaajana toimineen 

päiväkirjamerkinnät kunkin ohjauskerran sekä ohjaustaitoarviointien jälkeen, koulutuksen 

alussa ja päätyttyä tehtyjen kyselyn vastaukset sekä viimeisenä haastattelin koulutettavaa 

tämän tutkimuksen tulosten osalta. Vaikka tämä osaltaan lisää tutkimuksen niin sanottua 

face-validitettia (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 139), ei tutkittavan henkilön mielipiteen 

voida ajatella suoraviivaisesti vahvistavan tai kumoavan saatuja tutkimustuloksia. On 

otettava huomioon tutkimusaineiston keräämisen ja analyysin välillä kulunut aika, sekä se, 

kuinka objektiivisesti tutkimushenkilö ylipäänsä pystyy omaa toimintaansa arvioimaan a) 

välittömästi ohjaustilanteen jälkeen b) useamman vuoden kuluttua. Koulutettava kävi kyllä 

omatoimisesti uudelleen läpi myös omat päiväkirjamerkinnät ja muutenkin palautti 

mieleen koulutuksen aikana tapahtunutta ennen tiivistyksien osalta käytyjä keskusteluja. 

Koulutettava hyväksyi tutkijan tekemät tiivistykset toiminnastaan ilman muutoksia, joten 

tältä osin voidaan ajatella tutkimusaineiston analyysin onnistuneen hyvin. 

Tutkimusaineiston yhteydessä esille tuli joitain ristiriitaisuuksia, joita ei enää näin pitkän 

aikavälin jälkeen voitu luotettavasti selvittää edes tutkimushenkilöä haastattelemalla. 

Etenkin näiden ristiriitaisuuksien sekä tietenkin tutkimustulosten kannalta yleensäkin 

luotettavuutta olisi todennäköisesti parantanut se, että tutkimus olisi kokonaisuudessaan 

toteutettu nopeammin koulutuksen päätyttyä.  

 

Kaiken kaikkiaan laadullista tapaustutkimusta ei tulisi yrittää määrittää tietyn 

metodologian, vaan tutkimuksen kohteen kautta. Vaikka jotkut ihmiset näkevät 

tapaustutkimuksen metodien tieteellisiin yleistyksiin johtavana, tärkeää 

tapaustutkimuksessa on kuitenkin aito kiinnostus tapaukseen. (Stake, 2000, 435-436.) 

Tapaustutkimukselle hyviä kysymyksenasetteluja ovat esimerkiksi “Miten” ja “Miksi”, 
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joihin vastauksiksi sopivat erilaiset kuvaukset (Mertens, 2005, s. 238). Työssä esitettyihin 

tutkimusta ohjaaviin kysymyksiin on esitetty tutkimustuloksissa ja niiden pohdinnassa 

mahdollisimman kuvaavat, yksityiskohtaiset vastaukset. Kuitenkin, kuten jo edellä 

todettiin, tämän tutkimuksen tuloksia ei tule käsitellä yleistettävinä tai muihin tapauksiin 

siirrettävinä sellaisenaan. Tulokset tulee nähdä yhtenä mahdollisena mallina yhdestä osasta 

henkilökohtaisen ohjausotteen muodostumisen prosessia. Samoin koulutettavan 

toiminnasta tehdyt perustelumallit tulee niin ikään nähdä yksinkertaisella tasolla, joiden 

ulottuvuus rajoittuu ainoastaan näihin käsiteltyihin keskusteluihin tässä 

ohjauskoulutuksessa, eivätkä ne ota yksityiskohtaisemmin huomioon laajempaa sosiaalista 

kontekstia, historiallisuutta tai muita tekijöitä. 

6.3. Jatkotutkimusehdotuksia 

Yksi tämän tutkimuksen kannalta vaikein asia on ollut todeta yhä uudestaan, että kaikkea 

ei voi tutkia yhdessä pro gradu-tutkielmassa. Tutkimuksen tekemisen yhteydessä tuli 

mieleen useita suuntia, joihin tutkimusta olisi voinut lähteä syventämään ja laajentamaan.  

 

Ohjausotteen kehittyminen voidaan nähdä tärkeänä kysymyksenä esimerkiksi koulutuksen 

vaikuttavuuden kannalta. Vaikka tämä kysymys häilyykin taustalla myös tässä 

tutkimuksessa, ei tämän aineiston ja siitä johdettujen tulosten perusteella voida muodostaa 

johtopäätöksiä ohjauskoulutuksen vaikuttavuudesta yleisellä tasolla. Yksi 

jatkotutkimusaiheista liittyykin konsultatiiviseen työotteeseen pohjautuvan koulutusmallin 

vaikuttavuuden ja sitä kautta kehitysmahdollisuuksien tutkimiseen. Koulutusmenetelmää 

käsittelevissä julkaisuissa kiinnitetään suurimmaksi osaksi huomiota siihen, mikä on 

asiakkaan kannalta tärkeää ja toimivaa ohjaustoimintaa, mitä ohjaustaitoja ohjaaja käyttää 

ja mitä hänen pitäisi käyttää sekä esimerkiksi mikä merkitys interventiolla on 

ohjausistunnon kulkuun ja ohjaajan toimintaan. Nämä, etenkin asiakkaan kokemus 

ohjauksesta ovat toki äärimmäisen tärkeitä aiheita, ja asiakas ohjauskeskustelun keskiössä. 

Kuitenkin kyseessä on myös ohjaustaitokoulutusmalli, joten olisi hedelmällistä 

koulutuksen kehittämisen kannalta tarkastella myös sitä, millainen oppimisprosessi 

koulutus kokonaisuudessaan on siihen osallistuville ja mitä vaikutuksia koulutuksella on 

heidän elämänsä tärkeisiin osa-alueisiin. Ohjaajana kehittymistä tapahtuu koulutuksen 

aikana varmasti myös koulutettavien toimiessa muussa kuin ohjaajan roolissa, toisaalta 
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koulutuksen aikana esiin tuodut asiat voivat muuttaa merkittävilläkin tavoilla osallistujien 

elämän suuntaa. 

 

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe on itse asiassa tämän tutkielman 

alkuperäinen aihe. Eli miten henkilökohtainen ohjausote kehittyy koulutuksen aikana ja 

mitkä tekijät vaikuttavat henkilökohtaisen ohjausotteen muodostumiseen? Minkälainen 

merkitys ammatilla on? Tämän tutkimiseen esimerkiksi valmiina oleva moniammatillinen 

aineisto tarjoaisi lähtökohtia. Voisin olettaa, että se millä tavoin päivittäin toimimme 

työssämme jättää jälkensä toimintaamme, joka voi myös heijastua ohjaustoiminnassa eri 

tavoin. Tässä tulisi huomioida myös koulutettavien lähtötaso ohjaustaidoissa luotettavan 

mittarin avulla.  

 

Subjektitieteellisen ohjauksen tutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista kehittää 

koulutukseen osallistuneiden tarinoiden pohjalta ohjaajan toimintaa kuvaavia laajempia 

perustelumalleja, jotka ottaisivat huomioon muun muassa tämän tutkimuksen ulkopuolelle 

jääneitä asioita, kuten osallisuus, historiallisuus ja translokaalisuus, tai minkälainen 

prosessi ohjausotteen kehittyminen eri henkilöillä on pidemmällä aikavälillä erilaisten 

elämisen näyttämöiden kautta kuvattuna.  
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LIITTEET 

Liite 1. Ohjaustaitojen arviointilomake. 

Ohjaustaidon	  
päädimensio	  

Toiminto/Alakategoria	   Toteutuminen	  
ohjauskeskustelussa	  

Myötäilee	  asiakkaan	  puhetta	   	  
Kiinnostusta	   osoittava	   olemus,	   esim.	  
katsekontakti	  

	  

Nyökkää	   yms.	   tavoilla	   osoittaa	  
kuuntelevansa	  ja	  seuraavansa	  puhetta	  

	  

Kuunteleminen	  

Antaa	  asiakkaalle	  tilaa	  (hiljaiset	  hetket)	   	  
Verbaalinen	  sujuvuus	   	  
Ylläpitää	  keskustelua	  (ei	  yksinpuhelua)	   	  
Rauhallisuus	   	  
Pyytää	  konkreettista	  esimerkkiä	  	   	  

Dialogisuus	  

Pysyy	  asiakkaan	  esittämässä	  aiheessa	   	  

Tarkentaminen	   Avoimet	  kysymykset	   	  
	   Suljetut	  kysymykset	   	  
	   Puheen	  tarkentaminen	  ja	  jäsentäminen	   	  

Asiakkaan	   käsitysten	   jäsentäminen	   ja	  
peilaaminen	  

	  Peilaaminen	  

Asiakkaan	  tunneviestien	  jäsentäminen	  ja	  	  
peilaaminen	  

	  

Läsnä	  oleva	  käytös	   	  
Empatian	  osoittaminen	   	  

Läsnäolotaidot	  

Rohkaiseminen	   	  
Huomio	   kohdistuu	   asiakkaan	   esille	  
tuomaan	   ongelmaan	   ja	   sen	   pikaiseen	  
ratkaisemiseen	  

	  

Huomio	  kohdentuu	  asiakkaan	  tunteisiin	   	  

Fokusointi	  

Huomio	  kohdentuu	  muihin	  asioihin	   	  
Antaa	  ratkaisuehdotuksia/neuvoja	   	  
Esittää	   omia	   mielipiteitä	   tai	   tulkintoja	  
asiakkaan	  tilanteesta	  

	  

Oman	  kokemuksen	  jakaminen	   	  
Ohitti	   asiakkaan	   esille	   tuoman	   asian	   tai	  
puheenaiheen	  

	  

Johtaminen	  

Puhuu	  asioista,	  joita	  asiakas	  ei	  mainitse	   	  
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Liite 2. Tiivistys koulutettavan kuvauksesta ohjaajana toimimisesta I. 

TOIMINTA OHJAAJANA, I- OHJAUSKESKUSTELU  
Alla	   on	   tutkijan	   tiivistys	   omista	   kuvauksistasi	   toiminnastasi	   ohjaajan	   roolissa.	  
Tiivistys	  on	  tehty	  videolla	  käytyjen	  keskustelujen	  ja	  päiväkirjamerkintöjen	  pohjalta	  
sen	   perusteella,	   mitä	   kyseinen	   tutkija	   on	   tulkinnut	   omista	   kuvauksistasi.	   Tämän	  
huomioon	  ottaen	  tiivistys	  voi	  siis	  sisältää	  virheitä	  ja	  puutteita.	  Pyydän,	  että	  luet	  alla	  
olevan	  tiivistyksen	  ja	  kommentoit	  sen	  alle,	  missä	  määrin	  tiivistys	  vastaa	  sinun	  omaa	  
käsitystäsi	   asiasta.	   Voit	   tarkentaa	   tiivistystä	   tai	   halutessasi	   kirjoittaa	   kokonaan	  
uuden	   kuvauksen	   omasta	   toiminnastasi	   ohjaajan	   roolissa.	   Mahdolliset	   omat	  
tarkennukset	   ja	   korjaukset	   on	   merkitty	   alleviivauksin,	   yliviivauksin	   ja	   SUURIN	  
KIRJAIMIN.	  

Ensimmäisen ohjaustilanteen alussa mietin koulutuksen alkuseminaarissa painotettuja 

asioita, kuten avoimia kysymyksiä, peilausta, neuvojen antamisesta pidättäytymistä ja 

pitäytymistä asiakkaan tuomassa aiheessa. Ohjaustilanteen alku oli kaoottinen, asiakas 

puhui niin paljon, että koin hankalaksi saada suunvuoroa. Halusin antaa asiakkaalle 

mahdollisuuden ”tyhjentää” itseään ja kertoa tilannettaan, ja toisaalta itsekin vielä hain 

mistä oli kysymys. Hetken pelkäsin, että saattaisin unohtaa mitä hän kertoo, koska minulla 

ei ollut muistiinpanovälineitä. Pian kuitenkin unohdin kaiken muun ympärilläni, ja 

uppouduin kuuntelemaan mitä asiakas puhui. Halusin keskittyä kuuntelemaan ja yritin 

hillitä itseni neuvojen antamisen suhteen. Jälkeenpäin tajusin, että muutamia neuvojakin 

lipsahti, mutta en koe sitä niin vaaralliseksi, koska asiakas voi halutessaan jättää ne 

huomioimatta. Työssäni annan paljon neuvoja, ja koen että sitä minulta odotetaankin, 

mutta haluaisin ohjaajana kehittyä erityisesti kuuntelemaan ja ohjaamaan asiakasta itse 

löytämään ratkaisun ongelmaan. Ohjaustilanteessa koin tärkeäksi antaa asiakkaan ensin 

purkaa itseään, sen jälkeen itse hahmottaa ongelmansa ja vasta kolmanneksi lähteä 

etsimään ratkaisua tilanteeseen. Kun mietin ensimmäistä ohjaustilannetta jälkeenpäin, en 

lähtisi fokusoimaan niin paljon asiakkaan ongelmaan ja sen ratkaisuun, koska en koe, että 

ratkaisun tulisi löytyä ohjaustilanteessa. Ohjaajana minulle luonteva kysymys, jota käytän 

paljon on ”Miltä sinusta tuntuu/tuntui?”. Koen, että tämä kysymys on hyvä, koska se 

pakottaa asiakkaan kertomaan suhteensa asiaan ja selkeyttää tilannetta. Tunnistan, että 

kehitettäviä asioita omassa ohjauksessani ovat esimerkiksi johdattelevat kysymykset ja 

liika neuvominen. Haluaisin myös kehittää ohjausotettani ratkaisukeskeisempään suuntaan. 
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Liite 3. Tiivistys koulutettavan kuvauksesta ohjaajana toimimisesta II. 

TOIMINTA OHJAAJANA, II- OHJAUSKESKUSTELU  
Alla	   on	   tutkijan	   tiivistys	   omista	   kuvauksistasi	   toiminnastasi	   ohjaajan	   roolissa.	  
Tiivistys	  on	  tehty	  videolla	  käytyjen	  keskustelujen	  ja	  päiväkirjamerkintöjen	  pohjalta	  
sen	   perusteella,	   mitä	   kyseinen	   tutkija	   on	   tulkinnut	   omista	   kuvauksistasi.	   Tämän	  
huomioon	  ottaen	  tiivistys	  voi	  siis	  sisältää	  virheitä	  ja	  puutteita.	  Pyydän,	  että	  luet	  alla	  
olevan	  tiivistyksen	  ja	  kommentoit	  sen	  alle,	  missä	  määrin	  tiivistys	  vastaa	  sinun	  omaa	  
käsitystäsi	   asiasta.	   Voit	   tarkentaa	   tiivistystä	   tai	   halutessasi	   kirjoittaa	   kokonaan	  
uuden	   kuvauksen	   omasta	   toiminnastasi	   ohjaajan	   roolissa.	   Mahdolliset	   omat	  
tarkennukset	   ja	   korjaukset	   on	   merkitty	   alleviivauksin,	   yliviivauksin	   ja	   SUURIN	  
KIRJAIMIN.	  

Tunsin enemmän onnistumisen kokemuksia toisen ohjauskerran jälkeen kuin ensimmäisen. 

Lähden aina liikkeelle asiakkaan kuuntelemisesta ja tilanteessa aidosti mukana olemisesta.  

Joku havainnoitsijoista kutsui tätä toimintatapaani ammatilliseksi empaattisuudeksi. Tässä 

keskustelussa koin, että asiakasta oli helppo ohjata, koska asiakkaalla vaikutti olevan aika 

jäsennelty kuva ongelmastaan. Vaikka hänellä vaikutti olevan selvä käsitys siitä, mitä 

pitäisi tehdä, hän ei ehkä ollut itse vielä sitä tajunnut. Mietin intervention jälkeen pitäisikö 

minun koota yhteen niitä asioita, joita asiakas oli kertonut. Päätin kuitenkin jättää sen 

asiakkaan itsensä tehtäväksi, koska näin näkisin oliko asiakkaalle itselleen hahmottunut 

mikä hänen asiassaan oli haasteellista. Olikin itselleni helpottava tunne, kun asiakas alkoi 

avoimen kysymyksen seurauksena kertomaan asioita, joita hän voi ryhtyä tekemään. Koin, 

että onnistuin tekemään hyviä avoimia kysymyksiä, ehkä se on kuitenkin jotenkin menny 

tässä koulutuksen myötä tuonne selkäytimeen.  Kyselin myös asiakkaan tunteita ja sain sen 

käsityksen, että asiakas oli ohittanut suuttumusvaiheen, mutta tunsi toisaalta lievää 

luovuttamisen tunnetta. En kokenut hyödylliseksi lähteä vellomaan siinä tunteessa, siitä 

vellomisesta on paljon täällä puhuttu. Koin tärkeämmäksi kannustaa asiakasta ja luoda 

tilanteeseen toivokkuutta. Halusin asiakkaan keksivän itse ratkaisun ongelmaan. En mieti 

kaiken aikaa tekemiäni ratkaisuja, mutta jotkut valinnat ovat tietoisia. Ehkä se menee 

vähän 50-60, intuitiolla on iso rooli ohjaustoiminnassani. Tässä keskustelussa tein kaksi 

kertaa tiedostavan ratkaisun siitä, mihin suuntaan lähden keskustelua viemään. 

Ensimmäinen valinta koski koontia tilanteen eteenpäin viemisestä, päätin jättää sen 

asiakkaan tehtäväksi ja niin hän tekikin. Toiseksi halusin tietoisesti lisätä asiakkaan 

toivokkuutta ja varmuutta tulevasta selviämisen suhteen. Tämän vuoksi en tarttunut 

loppuvaiheessa asiakkaan esille tuomaan tulevaan palaveriin.  Asian käsittely olisi vienyt 

aikaa, enkä toisaalta kokenut asiakkaan tarvitsevan tässä tilanteessa ”pakettiratkaisua”. 

Halusin lopettaa keskustelun hyvään oloon, niin että asiakas pystyy voimaantuneena 
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prosessoimaan asiaa eteenpäin. Voi olla, että käytin tässä keskustelussa liikaa tulkintaa, 

mutta minulle tuli asiakkaan puheesta hyvin vahvasti käsitys siitä, että asia oli näin. 

Lähden liikkeelle siitä, että kunnioitan asiakasta ja yritän saada hänet itse löytämään 

ratkaisun ongelmaansa. Joskus tietenkin tulee myös tilanteita, joissa on itse tehtävä 

ratkaisuehdotuksia. En kuitenkaan haluaisi itse tietoisesti viedä keskustelua johonkin 

tiettyyn suuntaan tulkitsemalla ja johdattelemalla asiakasta. Tunne-kysymykset ovat 

minulle edelleen tärkeitä ohjauksessa, uskon että se johtuu myös työnkuvastani. Koen, että 

on myös paljon kiinni asiakkaasta minkälainen itse olen ohjaajana. 
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Liite 4. Tiivistys koulutettavan kuvauksesta ohjaajana toimimisesta III. 

TOIMINTA OHJAAJANA, KOULUTUKSEN PÄÄTYTTYÄ 
Alla	   on	   tutkijan	   tiivistys	   omista	   kuvauksistasi	   ohjaukseesi	   ja	   koulutukseen	   liittyen	  
koulutuksen	   loputtua.	   Tiivistys	   on	   tehty	   päiväkirjamerkintöjen	   pohjalta	   sen	  
perusteella,	   mitä	   kyseinen	   tutkija	   on	   tulkinnut	   omista	   kuvauksistasi.	   Tämän	  
huomioon	  ottaen	  tiivistys	  voi	  siis	  sisältää	  virheitä	  ja	  puutteita.	  Pyydän,	  että	  luet	  alla	  
olevan	  tiivistyksen	  ja	  kommentoit	  sen	  alle,	  missä	  määrin	  tiivistys	  vastaa	  sinun	  omaa	  
käsitystäsi	   asiasta.	   Voit	   tarkentaa	   tiivistystä	   tai	   halutessasi	   kirjoittaa	   kokonaan	  
uuden	   kuvauksen	   ajatuksistasi	   ohjaukseesi	   ja	   koulutukseen	   liittyen.	   Mahdolliset	  
omat	  tarkennukset	  ja	  korjaukset	  on	  merkitty	  alleviivauksin,	  yliviivauksin	  ja	  SUURIN	  
KIRJAIMIN.	  

Olin koulutukseen tullessani motivoitunut, sillä haluan aina kehittää omaa työotettani. 

Koulutuksen aikana pohdin omaa toimintaani ohjaajana välillä myös melko kriittisesti. 

Omassa ohjausotteessani koen, että olen kiinnittänyt huomiota eniten avoimien 

kysymyksien käyttöön. Olen alkanut tietoisesti käyttää avoimia kysymyksiä enemmän 

töissä koulutuksen myötä. Koulutuksen aikana tunnistin yhdeksi kompastuskivekseni 

johdattelun, ja avoimien kysymysten kautta myös se puoli on kuin itsestään kehittynyt. 

Olen myös huomannut, että avoimet kysymykset voivat paljastaa esimerkiksi mieltä 

painaneen asian olleen jokin aivan muu, kuin mitä lähdettiin käsittelemään. Olen aina 

pitänyt asiakkaan kuuntelua tärkeänä asiana, ja myös sitä tulee keskusteluissa vielä 

enemmän avoimien kysymysten käytön myötä. Koulutuksen aikana tuli pohdittua paljon 

tunneasioita, ja edelleen pidän niiden pohtimista tärkeänä työnkin kannalta. Haluaisin 

edelleen kehittyä enemmän ratkaisukeskeisempään suuntaan. Tällä tarkoitan sitä, että kun 

jokin ongelma on tunnistettu, ei sitä tarvitse jäädä päivittelemään liian kauaksi, vaan 

tärkeämpää on pyrkiä pääsemään asiassa eteenpäin. Haluan ottaa huomioon asiakkaan ja 

oppia ohjaamaan erilaisia asiakkaita eri tavoilla. Haluan myös jatkossa olla ohittamatta 

asiakasta. Koulutuksen myötä ohjaustilanteita ja ohjausta on myös tullut pohdittua 

erilaisista, uusista näkökulmista. En koe löytäneeni yhtä ainoaa oikeaa tapaa ohjata, mutta 

tärkeimpänä asiana pidän asiakkaan kuuntelemista ja kunnioittamista, oli tämä sitten lapsi 

tai vanhempi tai aikuinen työtoveri. Ohjaus on mielestäni onnistunut, kun asiakasta on 

kuunneltu hyvin ja autettu häntä tuomaan esimerkiksi oma tavoite esille. Kaiken kaikkiaan 

koen, että koulutuksesta oli minulle hyötyä ja olen pystynyt hyödyntämään sitä 

kehittäessäni omaa työotettani.  

	  

	  


