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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa on tarkasteltu miten ratkaisukeskeisen työskentelymallin perusajatukset toteutuvat työnohjauksen kielellisessä
vuorovaikutuksessa. Keskeinen kysymys oli se, miten ratkaisukeskeisyys näkyy työnohjaajan ja työnohjattavien puheessa ja toiminnoissa.
Teoreettisena viitekehyksenä on systeemiteoria sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapia, jonka käsitteitä ja katsomusta sovelletaan
työnohjausilmiöön. Ratkaisusuuntautunut terapia pohjautuu systeemiteoriaan ja systeemiseen ajatteluun ja sosiaaliseen konstruktivismiin.
Konstruktivismin puitteissa tarkasteltu ohjaus tuo esiin periaatteen, jonka mukaan todellisuus syntyy yhteisesti tuotetuista kielellisistä
prosesseista. Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä painopiste on nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Suuntaudutaan päämääriin ja asiakkaan omiin
resursseihin. Ratkaisukeskeisessä työssä kielen ja sanallisen vuorovaikutuksen käytäntöjä pidetään tärkeinä tekijöinä ja niiden avulla voidaan
edistää toivottua muutosta ohjattavan tai asiakkaan ajattelussa. Merkitys luodaan uusiksi yhteisessä puheessa.
Tutkielman empiirisen aineiston muodostavat neljä työnohjausistuntoa. Työnohjausistunnoissa käydyt keskustelut on nauhoitettu ja litteroitu
sanatarkasti. Aineistossa esiintyi neljä työyhteisöä ja tutkimuksessa oli mukana kaksi työnohjaajaa. Tutkimuksessa on keskitytty sosiaalialan
työnohjaukseen. Aineiston analyysin menetelmänä on käytetty keskustelunanalyysiä, joka on merkittävä osa etnometodologista tutkimusta.
Työnohjausta voidaan pitää epävirallisena institutionaalisena ympäristönä.
Aineiston jäsennyksessä on kiinnitetty huomiota siihen millaisia tarinoita kertoo työnohjattava ja millaisia työnohjattavan asiakas. Keskeisinä
tuloksina todetaan, että näitä tarinoita työnohjaaja pyrkii ratkaisukeskeisten ideoiden avulla muuttamaan toisenlaisiksi. Ohjattava voi jatkossa
työskennellessään asiakkaan kanssa nostaa esille työnohjauksessa kehittelemää vaihtotehtoista tarinaa. Sosiaalialan työntekijöiden asiakkaiden
ongelmalliset työtilanteet pyritään näkemään moniulotteisimmin ja useammasta näkökulmasta. Työnohjausistunnoissa esiintyi selvästi
vaihtelevassa määrin ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Asteikkokysymyksiä, ns. "ihmekysymyksiä" ja tehtävienantoa ei esiintynyt. Jaottelu
objektivistisiin ja ei-objektivistisiin ongelmien selitysmalleihin näkyi selkeästi aineistossa.
Keskeiset lähteet ovat Auttamistyön ongelmakäsitykset ja haastattelukäytännöt. Ongelmakielestä kompetenssikieleen. (E. Riikonen 1992),
Ratkaisevat erot (S. de Shazer 1995), Keskustelunanalyysin perusteet (L. Tainio toim. 1997), AIDS counselling. Institutional interaction and
clinical practice (A. Peräkylä 1995), Structures of Counselling Interaction (S. Vehviläinen 1999).
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