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Väitöskirjassani kehitän ohjausta tarkastelevan kirjallisuuden ja oman työnohjaajakokemuk-
seni varassa clinical supervision -toiminnalle, työnohjaukselle ja kaikenlaiselle ohjaukselle 
systemaattisen vakioisen rakenteen tarkastelemalla ohjausta ohjaajan ja ohjattavan toimin-
tana ja yhteistoimintana.  
 
Kansainvälinen clinical ja professional supervision -toiminta ja Suomessa työnohjaukseksi ni-
metty työntekoa koskeva ohjaus- ja tukitoiminta on vuosikymmenten jälkeen edelleen jäsen-
tymättömässä tilassa. Ohjauksen ydintä on hankala hahmottaa ja määrittää yksimielisesti, ja 
havaittavissa on käsitteellistämistä ja teorioita koskeva, vuosikymmeniä jatkunut hämmennys. 
Ohjausta jäsennetään kansainvälisessä keskustelussa sekavin käsittein, eikä ole olemassa 
yleisesti hyväksyttyä, juuri työnohjausta varten tehtyä koherenttia teoriaa. Lisäksi ohjauskäy-
tännöt ja ohjeistukset muodostavat sekavan kokoelman toisistaan poikkeavia normistoja, eikä 
tutkijoilla ole yhteistä vakiintunutta käsitejärjestelmää, jonka varassa he voisivat edistää tutki-
musta. Viime vuosikymmeninä tehdyt tarkastelut ovat suurelta osin ylläpitäneet ja jopa lisän-
neet ohjausta koskevien käsitysten sirpaleisuutta ja sekavuutta.  
 
Tutkimustehtäväni on kolmiosainen: 1) Osoitan aikaisemman tutkimuksen ja tarkastelun lä-
hestymistavat riittämättömiksi koettujen ongelmien ratkaisemiseksi ja selvitän, miksi ne ovat 
vain lisänneet ja säilyttäneet ongelmia. 2) Otan hypoteesiksi käsityksen, että tarkastelemalla 
ohjausta ohjaajan ja ohjattavan toimintana ja yhteistoimintana työnohjauksesta ja kaikenlai-
sesta ohjauksesta on mahdollista rakentaa kliinisen kokemuksen ja ohjauskirjallisuuden tar-
joaman materiaalin varassa vakioisen rakenteen ja toistuvat elementit paljastava yleispätevä 
malli. 3) Tämän jälkeen osoitan, että mallissa kuvattujen vakioisten elementtien analysointi 
yhdessä toimintaa tarkastelevan filosofisen kirjallisuuden kanssa tarjoaa mahdollisuuden 
luonnostella yleinen käsitys työnohjauksesta ja muustakin ohjauksesta toisaalta ohjaajan toi-
mintana ja toisaalta ohjaajan sekä ohjattavan yhteistoimintana.  
 
Tutkimuksen aineistona ovat clinical supervision -käsitteen ja -toiminnan ongelmia tarkastele-
vat kansainväliset terveydenhoitoalan ammattilehtien artikkelit ja Suomessa 1980-luvulta al-
kaen julkaistu keskeinen työnohjausta tarkasteleva kirjallisuus. Kytken tutkimuksen ihmisen 
tavoitteellista toimintaa ja yhteistoimintaa tarkastelevan filosofisen kirjallisuuden ja keskuste-
lun yhteyteen. 
 
Kaikenlainen ohjaus koostuu toimintaa ja ohjattavaa suojelevista ohjauksen fundamentaali-
sista normeista ja yleispätevistä vakioisista elementeistä, jotka mahdollistavat ohjaajan autta-
van ja hyvänä pidetyn ohjauksen, ja myös ohjattavalle oman toimintansa kehittämisen hänen 
niin tahtoessaan. Ohjaus on auttavaa, jos ohjaaja huomioi toiminnassaan rakenteeseen kyt-
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teutuvan käytännön, praksiksen. Ohjaajat voivat tutkimuksen avulla syventää ymmärrystään 
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ABSTRACT 
 
In my doctoral thesis I emphasize Clinical supervision. The purpose of my study is to  
clarify the pattern on the systematic structure and the interaction between the supervisor 
and the supervisee. I pay attention to their interaction – how they interact together and 
individually. The studies carried out previously have been fragmentary. 
 
Universal Clinical Supervision is used to support professional work in many contexts, and 
they are even more perplexed. The components of this activity is very difficult to shape 
and perceive and there exists disagreement as well. There are plenty of conceptual view-
points for this action and the theories are attributable to them. The professional guidance 
is internationally construed in an incoherent way. As a result of these ambiguous con-
cepts, these aspirations have resulted in irresolvable dissolution. There is no particular 
theory for Clinical Supervision.   
 
Furthermore, Practices of Clinical Supervision and Työnohjaus are different around the 
world and the scientists´ perception of the system of concepts are incoherent. Therefore 
the study is being progressed slowly. The analyses made during the last decades have 
maintained or even increased disparity and discrepancy.  
 
My study has three objectives.1) First I want to demonstrate that the previous  
approaches are incomplete to clarify these problems in professional guidance. Thus I 
declare why these viewpoints are confusing and have retained these problems. 2) Sec-
ondly I substantiate that all kind of guidance is constructed with a model of fixed composi-
tion and permanent elements. 3) Last but not least l will demonstrate how I will be able to 
formulate this broader conception. My analysis is derived from the dialogue between the 
structures and elements connected with philosophical literature. I explicate how the su-
pervisor and the supervisee act individually and together. The structural study complies 
with the objectives mentioned above.  
 
The material for my study consists of articles written in the international nursing magazines 
and published in Finnish literature of Työnohjaus. In the essential literature published in 
the 1980’s, there is a lot of debate on its purpose and conceptions to be clarified. My study 
is to interconnect philosophical literature in connection with human intentional conduct and 
interaction. As a supervisor I take advantage of my practical experiences in my doctoral 
thesis.  
 
Every sort of guidance is composed of the fundamental norms and they are fixed univer-
sally applicable elements. Therefore the supervisor is able to maintain the acceptable su-
pervision praxis. If the patient is not willing to take professional assistance, the guidance 
is meaningless. Furthermore, the supervisor is compelled to accept conditional premedi-
tated aspirations. The guidance is constructive and efficient if the supervisor takes all 
these aspects into consideration. Especially if the supervisor attaches importance to  
preconditions that make individual and social behavior possible. 
 
With the help over the structure, the supervisor is to maintain the substance of guidance. 
The praxis - empirical co-operation - engages both supervisor and supervisee and gets 
them involved in interaction. 
 
After reading my study the supervisors will be able to comprehend and analyze this  
conduct profoundly. Therefore my thesis gives the tools to develop international study 
and improve supervisor’s professional praxis. 
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ESIPUHE  

 

Aloitin 2003 Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen ja Metanoia-ins-

tituutin järjestämän työnohjaajakoulutuksen. Lukion uskonnon, psykologian ja fi-

losofian opettajana alkuinnostus oli seitsemän vuoden jälkeen jo haihtunut ja halu-

sin jotakin uutta elämääni. Työnohjaajakoulutuksesta alkoi polku, joka on vienyt 

avarien näkymien äärelle. Työnohjauksesta on tullut vähitellen eräs elämäni tär-

keimmistä asioista. Jo koulutus oli kokemuksena merkittävä ja sen jälkeen työnoh-

jaajana toimiminen ovat antaneet elämääni valtavasti sisältöä.  

Olen kiitollinen kaikille, joiden kanssa ole saanut pohtia työnteon ja laajem-

minkin elämän arjessa selviytymisen haasteita. Koen itseni usein kuuntelijan roo-

lissa toisilta oppijaksi. Väitöskirjani on jo ennen työnohjaajakoulutusta alkaneen 

prosessin osa, oppimisen paikka ja monien kysymysteni selkiyttämisyritys. Ohjaa-

minen on eräs elämän keskeisimmistä asioista, ja sen eri vaiheissa meitä on ohjaa-

malla autettu monin tavoin niin, että olemme voineet toimia paremmin ja itsenäi-

semmin ja hallita yhä enemmän omaa elämäämme. Koska ohjaus on niin keskeinen 

osa elämänkaarta ja työntekoa, sitä on hyvä tarkastella tarkemmin. 

Ajattelen omaavani ohjauksesta vankan näkemyksen, joka perustuu saamaani 

monipuoliseen tietoon ihmisestä, käytännön harjoitteluun ja monien vuosien koke-

mukseeni työnohjaajana. Opettajan opinnoissa harjoittelu ja sen ohjaus oli kes-

keistä. Opiskelun alkuvaiheessa pohdin myös seurakuntapapin työtä ja suoritin kak-

soispätevyyden antavat opinnot. Tein myös sairaalasielunhoidon ja vankilasielun-

hoidon harjoittelun. Tämän jälkeen työskentelin sairaalateologina neljänä kesänä 

Oulun yliopistollisen sairaalan ja Savonlinnan keskussairaalan somaattisilla ja psy-

kiatrisilla osastoilla sekä yhden kesän vankilateologina Katajanokan vankilassa. 

Keväällä 2017 päivitin kaksoispätevyyden antavat opintoni suorittamalla seurakun-

nassa uudenmuotoisen ohjatun teologiharjoittelun soveltuvuustesteineen. Keväällä 

2018 sain kelpoisuustodistuksen myös kirkon papin työhön. Keskeistä harjoitte-

luissa, hoitotyössä ja vankilasielunhoidossa oli oma harjoittelu- ja työnohjaus.  

Olen kiitollinen siitä, että olen voinut työskennellä terveydenhuollossa kliini-

sessä työssä ja toimia myöhemmin työnohjaajana kasvatus- ja sosiaalialalla. Ym-

märrykseni ohjauksesta on syventynyt ja rikastunut myös ollessani mukana Suomen 

työnohjaajien yhdistyksen hallituksessa ja eettisessä neuvottelukunnassa. Työnoh-

jaajille suunnattu tarinateatterikoulutus antoi ohjaukseeni aikaisempaa syvemmän 

ja menetelmällisemmän näkökulman.  
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Ohjauksen kenttä on monimuotoinen ja tuntuu sen jäsentäjälle sekavalta. Oh-

jaajilla on lukuisia nimityksiä, monenlaisia koulutuksia, useita teoreettisia ja mene-

telmällisiä lähtökohtia. Suomen työnohjaajien yhdistykselle lähetetyt jäsenhake-

mukset paljastavat kirjavan koulutustarjonnan. Yhdistys on laatinut työnohjaajien 

koulutussuositukset, ja tietyt kriteerit täyttävä koulutus mahdollistaa yhdistyksen 

jäsenyyden. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä runsaat 2000 jäsentä, ja jäsenmäärä 

on kasvussa. Yhdistyksen ulkopuolella on lisäksi paljon työnohjaajia, jotka eivät 

ole jäseninä yhdistyksessä ja joiden toiminnasta ei tiedetä paljoakaan. 

Ollessani itse ohjattavana ja toimiessani työnohjaajana olen havainnut toi-

minnassa vakioisia elementtejä ja ajatellut sekavuuden osittain näennäiseksi. Koen, 

että eri tavoin toteutetun ohjauksen yhteiset piirteet saattavat olla eroja merkittä-

vämpiä. Väitöskirjani lähtökohtana on vähitellen syventynyt aavistus kaikenlaisen 

ohjauksen vakioisesta ytimestä, jossa tehdään hyvin samankaltaisia asioita. Tätä 

oletustani ohjauksen vakioisesta ytimestä halusin tutkimuksessani selvittää.  

Alusta saakka väitöskirjallani on ollut erinomainen ohjaaja, sosiaalietiikan 

professori Jaana Hallamaa. Hän näki tutkimusaiheeni merkittävyyden jo ennen tut-

kimukseni aloittamista. Hän on kannustanut työn eri vaiheissa jatkamaan ja roh-

kaissut näköalattomuuden vaivatessa. Kiitos Jaanalle tuesta tieteellisen ajattelun ja 

kirjoittamisen opettelussa. Opiskelun alussa myös apulaisprofessori Ville Päivän-

salo kommentoi työtäni. Jatko-opiskelijoiden seminaareissa saamani vertaistuki 

vauhditti työni edistymistä. Kiitos heille antoisista keskusteluista ja ajoittain osu-

vasta palautteesta.  

Olen kirjoittanut tutkimustani lukion opettajan työni ohella, ja erityisesti lo-

mat ovat olleet tehokasta työskentelyn aikaa. Aikuisopintotuki mahdollisti vuoden 

ja puolen vuoden pituiset yhtäjaksoisemmat työskentelyperiodit. Esimieheni ovat 

suhtautuneet tutkimukseen myönteisesti ja ymmärtäneet sen kytkökset myös opet-

tajan arkeen. Kiitos myös työläistaustaiselle perheelleni. Kotoa opin ahkeruuden, 

sinnikkyyden, rehellisyyden ja tosiasioiden näkemisen kykyä. Lähdin opiskele-

maan, koska halusin elämältä jotakin vielä enemmän. Koen nyt ylittäneeni yhteis-

kunnalliset luokkarajat ja hyödyntäneeni suomalaista koulutussysteemiä parhaalla 

mahdollisella tavalla.  

Läheiset, ystävät ja tutut ovat tukeneet minua monin tavoin. Kiitos työnoh-

jaajille ja muille asiantuntijoille, joita olen tavannut eri yhteyksissä. Kiitos Juhalle, 

turvallisessa arjessa on ollut aikaa ja rauhaa tehdä tutkimusta. Kiitos edesmenneelle 

skotlanninterrieri Pennylle sekä nykyisille skottikaveruksille Roopelle ja Ukolle. 
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He ovat muistuttaneet päivittäin läsnäolon ja rennon asenteen tärkeydestä. Kirjoit-

tamisen lomaan on tullut luontaisia leikkitaukoja ja kävelylenkkejä. Kiitos työnoh-

jaajille Vuokko Koiraselle, Paula Kempas-Jumppaselle ja Tuija Nummelalle käsi-

kirjoituksen lukemisesta ja huomioista. Kiitos esitarkastajille Vilma Hänniselle ja 

Marjatta Vanhalakka-Ruoholle arvokkaista ja tutkimuksen laatua parantavista 

kommenteista. Kiitos myös lukion äidinkielen lehtori Anna-Leena Ollikaiselle kä-

sikirjoitusten lukemisesta, palautteesta ja työn kieliasun tarkastamisesta.  

 

Kouvolassa 18.2.2020  

Marko Ikonen 
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I JOHDANTO 

1.1. Työnohjauksen nykytilanne 

Kansainvälinen clinical ja professional supervision -toiminta ja Suomessa työnoh-

jaukseksi nimetty työntekoa koskeva ohjaus- ja tukitoiminta ovat edelleen jäsenty-

mättömässä tilassa, vaikka niitä on harjoitettu jo vuosikymmeniä. Toiminnan tar-

kastelut tuntuvat selvyyden sijaan johtaneen yhä suurempaan hämmennykseen. 

Työnohjaus ja työntekoon kohdistettu muukin ohjaus muodostavat määrittelemät-

tömän ja hahmottomalta tuntuvan todellisuutensa.  

Kokonaiskuvaa ohjauksesta ja yhtenäistä käytäntöä ei ole koettu kovinkaan 

tärkeäksi tavoitella, vaikka kaikenlaisella ohjauksella vaikuttaa olevan yhteisiä ja 

yleisiä piirteitä. Ohjaajat kokevat työnsä syvästi henkilökohtaiseksi, ja ohjaajan on 

lupa toteuttaa ohjausta yksilöllisellä tavalla henkilökohtaisen kokemuksen ja oman 

persoonan perustalta.1 Mielessäni on vahvistunut kuitenkin ajatus, että moninaisuu-

den keskellä kaikenlaiselle ohjaukselle voidaan löytää jonkinlainen laajempi, aikai-

sempaa selittävämpi ja sirpaleisuuden ylittävä tarkastelutapa. 

Kotimainen ja kansainvälinen aineisto osoittaa, että yhteisymmärrys ohjauk-

sesta ja siihen kytkeytyvistä monista asioista puuttuu. Tähän johtopäätökseen on 

helppoa päätyä, jos tutustuu clinical supervision ja professional supervision -toi-

mintaa käsitteleviin kansainvälisiin tutkimusartikkeleihin ja suomalaiseen työnoh-

jausta tarkastelevaan kirjallisuuteen. Ohjauksen ydintä ei kyetä hahmottamaan eikä 

määrittelemään ja havaittavissa on ohjauksen käsitteellistämistä ja teorioita kos-

keva jatkuva hämmennys.2 Kansainvälisessä keskustelussa ohjausta jäsennetään ja 

selvennetään termeillä, joilla on eri puolilla maailmaa eri merkitys.3 Ohjauksessa ei 

myöskään ole kaikkien hyväksymää ja juuri ohjausta varten tehtyä teoriaa.4 Lisäksi 

eri puolilla maailmaa ohjauksen käytännöt ja sitä suuntaavat ohjeistukset eroavat 

toisistaan.5  

Hämmennys näkyy monissa ohjaukseen kytkeytyvissä asioissa. Työn erilai-

silta ohjaajilta puuttuu yhteinen virallistettu ammattinimike, joka voisi olla saata-

 
1 OOK 2001, 11, 13 - 15, 86 - 91; TVS 2001, 24 - 26. Kirjallisuudessa puhutaan ohjaajan yksilölli-
sistä käyttöteorioista, jotka suuntaavat ainutlaatuisen yksilöllisellä tavalla ohjaajan toimintaa. Oh-
jaajien toiminnan subjektiivisuutta ja heidän toiminnassa keskeistä kaikki käy -ajattelua on ajoittain 
kritisoitu. 
2 Cutcliffe 2011, 328, 364. 
3 Cutcliffe 2011, 8 - 11, 12 - 13, 364. 
4 Cutcliffe 2011, 328. 
5 Cutcliffe 2011, 317 - 318, 319, 320 - 321. 
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vissa kaikille yhteisen työnohjaajaksi valmistavan näyttötutkinnon tai auskultoin-

nin kautta. Monet auttamiseen tähtäävät työtehtävät ja auttajan toiminta ovat oh-

jausta selkeämmin määriteltyjä, ja useat tällaiset ammatit virallistettu ammatti-

nimikkeellä.  

Työn ohjaamista kuvaavan virallistetun nimikkeen muotoilu vaikuttaa hanka-

lalta, eikä tehtävän edellyttämiä tiedollisia ja taidollisia vaatimuksia voida kovin-

kaan selkeästi määrittää tai ainakaan helposti käytännössä mitata. Ei ole selvää, 

mistä ohjaus koostuu. Onko niin, että ammattinimikettä ei voida tehdä, koska oh-

jauksen ydintä ja ominaisluonnetta ei kunnolla ymmärretä? Lisäksi myös ohjaajat 

itse vastustavat toiminnan, tavoitteiden, toimintatapojen ja menetelmien liian konk-

reettista ja suoraviivaista etukäteen määrittelyä. Ohjausprosessi nähdään usein sy-

västi kokemukselliseksi asiaksi, minkä vuoksi sitä ei koeta useinkaan tarpeelliseksi 

kuvata ja arvioida tyhjentävästi eikä ulkopuolisen objektiivisesti.6 Vähenisikö oh-

jaajan mahdollisuus tehdä yksilöllisesti työtään ammattinimikkeen muotoilun ja sii-

hen kytkeytyvän valvonnan myötä?  

Hämmennys on  vaikuttanut myös työnohjaajien koulutukseen. Erilaiset kou-

luttajat tarjoavat koulutusta monista teoreettisista ja menetelmällisistä lähtökoh-

dista ja tarjonta on valtavan laajaa. Koulutusten opetussuunnitelmia ja selvitystä 

niiden teoreettisista lähtökohdista tai esimerkiksi koulutuksessa luettavasta keskei-

sestä kirjallisuudesta ei ole ulkopuoliselle kovin helposti saatavilla.7 Suomen työn-

ohjaajien yhdistys on määritellyt koulutuksen laatukriteerit, joiden mukainen kou-

lutus antaa mahdollisuuden liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenhakemusten käsit-

tely on hankala tehtävä. Vaikeuden helpottamiseksi yhdistys on pyrkinyt verkostoi-

tumaan aikaisempaa enemmän eri kouluttajien kanssa.8  

Myös ohjauksen tutkimuksessa koetaan hämmennystä. Kansainvälisessä kes-

kustelussa todetaan ongelmaksi se, että tutkijoilta puuttuu yhteinen ja vakiintunut 

käsitejärjestelmä, jonka varassa he voisivat edistää tutkimusta maailmanlaajuisesti. 

Tällaista käsitejärjestelmää (nomenclature) on pidetty mahdollisena, ja sen raken-

 
6 OOK 2001, 168 - 170. Ohjattavat tekevät yleensä yhdessä keskustellen itseään koskevan arvioin-
nin. Arvioinnissa on tärkeää toisilta saatava palaute ja palautteen reflektointi.  
7 Suomen työnohjaajien yhdistys ry. on listannut erilaisia työnohjaajakoulutusta tarjoavia tahoja. 
Yhdistyksessä ei ole tarkkaa tietoa kouluttajien lukumäärästä. Toiminnanjohtajan karkea arvio on 
100 - 200 kouluttajaa. 
8 https://www.suomentyonohjaajat.fi/sites/default/files/kotisivut/yhdistys/storyn_suositus_tyonoh-
jaajakoulutuksesta_2017.pdf. Luettu 8.4.2019. 
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tamista yhdeksi kansainvälisen tutkimuksen välttämättömimmäksi ja kiireellisim-

mäksi tehtäväksi.9 Toistaiseksi ohjausta on tutkittu sirpaleisesti eri tieteissä, esimer-

kiksi aikuiskasvatustieteessä ja hoitotieteessä.10 Ohjauksen tutkimus ja kehittämi-

nen on valjastettu palvelemaan ensisijaisesti eri ammattien käytäntöä ja ratkaise-

maan niissä koettuja ongelmia. Praktinen tiedonintressi korostuu ja ohjaustutki-

musta tehdään ammattien omista lähtökohdista ja työtehtävän ominaisluonteen in-

tresseistä käsin niin, että ohjaustutkimusta suuntaavat johtajuuden, kaupallisuuden, 

opetus-, sosiaali- ja hoitoalan ammattilaisten käytännön haasteet ja tarpeet.11  

Tutkimusta tekevät lisäksi tiettyihin konkreettisiin menetelmiin ja johonkin 

soveltuvalta tuntuvaan rajattuun teorianäkökulmaan sitoutuneet ohjaajat. Ohjausta 

tutkivat esimerkiksi mentorit, konsultit, mallintajat ja valmentajat. Tutkimusta saa-

tetaan silloin tehdä oman menetelmällisen lähtökohdan kirkastamiseksi, ja tarkas-

telut jäävät helposti käytännön ongelmien selventämisen ja niiden ratkaisemisen 

tasolle.12 Ammattikuntapainotuksen vuoksi kaikenlaisen ohjauksen yleisempi tar-

kastelu ja tutkimustulosten laajempi hyödyntäminen eivät ehkä tunnu ensisijaisen 

tärkeältä. Ohjauksen tutkimuksesta ei ole ollut tapana käydä laajempaa keskustelua 

yli ammatti- ja tieteenalojen.13  

Myös ohjauksen arviointikäytännöt vaikuttavat epämääräisiltä. Ohjauksen 

suunnittelussa, ohjausprosessissa ja arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia teorioita 

ja viitekehyksiä. Arviointi tapahtuu suhteessa tavoitteisiin, jotka usein jo lähtökoh-

taisesti pidetään mahdollisimman avarina ja muuttuvina. Arvioinnin kriteerit muut-

tuvat prosessissa tavoitteiden muuttuessa, ja arviointi kohdistuu vaihtuviin asioihin 

eri perustein.14 Osapuolten onkin voitava reagoida muuttuviin tilanteisiin, muuten 

ohjaus saattaisi jähmettyä käytännön tarpeita vastaamattomaksi ja hyödyttömäksi 

toiminnaksi. Kuitenkin voidaan kysyä, miten arviointia voidaan tehdä, jos tavoitteet 

muuttuvat jatkuvasti. Tulisiko osapuolilla olla muutoksessa myös jonkinlainen sy-

vempi ymmärrys ohjauksessa vaikuttavista pysyvistä ja vakioisista tekijöistä, jotka 

toistuvasti vaikuttavat kaikenlaisen ohjaukseen laatuun ja onnistumiseen myös ta-

voitteiden muuttuessa? Näiden tekijöiden löytäminen ja huomioiminen toiminnassa 

antaisivat arvioinnille nykyistä vankemman perustan.  

 
9 Cutcliffe 2011, 385. 
10 TVS 2001, 49 - 53. 
11 TVS  2001, 10, 45 - 49.  
12 TIO 2014, 38 - 39. 
13 TVS 2001, 49 - 53. Viime aikoina ohjauskirjallisuudessa on ollut tapana tarkastella ohjausta työn-
ohjausta laajemmin.  
14 OOK 2001, 31 - 32, 166 - 170.  
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Jäsentymättömyys vaikuttaa myös yrityksissä kehittää työnohjausta. Ohjauk-

selta edellytetään nykyisen työelämässä työskentelyn tavoin nopeutta, konkreetti-

suutta ja näkyvää hyötyä. Työnohjaus vaikuttaa hitaudessaan ja abstraktiudessaan 

korvautuneen lyhytkestoisimmilla ja tehokkaammilta tuntuvilla ohjauksen ja työn 

kehittämisen muodoilla.15 Työnohjausta yritetään ajoittain puolustaa erityislaatui-

sena ja muista ohjausmuodoista edukseen erottuvana toimintana.16 Viimeisimmässä 

työnohjausta käsittelevässä väitöskirjassa halutaan selkiyttää perinteisen työnoh-

jauksen käsitettä ja jäsentää teoreettisesti ohjaajan ja ohjattavan välistä yhteistoi-

mintaa.17 Jääkö työnohjauksen puolustaminen tehottomaksi, koska emme ymmärrä 

ohjausta kokonaistoimintana? Voidaanko työnohjausta kuitenkaan toden teolla ke-

hittää vasta silloin, kun meillä on työnohjauksesta toimintana kokonaiskäsitys? 

Millaiset asiat konkreettisesti tekisivät työnohjauksesta kilpailukykyistä suh-

teessa muihin ohjausmuotoihin? Millaiset konkreettiset tekijät yleensäkään mah-

dollistavat ohjauksen hyödyn, vaikuttavuuden ja tehokkuuden? Ohjauksen vaikut-

tavuustutkimukset voivat olla hankalia toteuttaa. Niissä saatetaan helposti tutkia 

vain jonkin ohjauksen rajatun osatekijän vaikuttavuutta. Koska ohjauksesta ei ole 

kokonaiskuvaa, syvempi käsitys mahdollisten mukana vaikuttavien tekijöiden mer-

kityksestä ja yhteenkuuluvuudesta dynaamisessa toiminnassa ja sen vaikuttavuu-

dessa jää vajaaksi.18 Kokonaiskuvan puuttuessa voidaan ainoastaan korostaa ja 

tuoda esiin vain joitakin toiminnan keskeisiä osia ja menetelmiä. Näin toimittaessa 

ohjauksesta on muodostunut sirpaleinen kuva.  

Työntekoa tukevaa ohjausta antavat monenlaiset toimijat ja ohjausta on tar-

jolla runsaasti erilaisiin tarpeisiin. Ohjaajat voivat olla yksityisiä ammatinharjoitta-

jia tai he voivat olla ohjattavansa tavoin työntekijänä samassa instituutiossa ja or-

ganisaatiossa toteuttamassa yhteistä perustehtävää. Se, tuleeko ohjaaja eri organi-

saatiosta kuin ohjattava, vaikuttaa ohjaussuhteeseen. Saman organisaation työnte-

kijänä ohjaaja saattaa toteuttaa ohjausta sitoutumalla instituution ja organisaation 

perustehtävään sitä kunnioittaen enemmän kuin ulkopuolinen ohjaaja. Organisaa-

tion sisäinen ohjaaja saattaa huomioida erityisen tarkasti lainsäädännön, normit, ar-

 
15 TIO 2014, 55. Työpaikoilla käytetään monenlaisia oppimisen, kehityksen tukemisen ja ohjauksen 
keinoja, kuten mentorointia, valmennusta ja kehityskeskusteluja, joilla halutaan usein korvata hin-
tava, pitkäkestoisempi ja prosessina toteutettava työnohjaus. 
16 TIO 2014, 58 - 62, 158 - 161. 
17 Ks. Keski-Luopa 2018. Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa. 
18 MMM 2008, 14,17, 22 - 23; TKK 2011, 104 - 106. 
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vot ja ammattikuntien organisaatiossa toteuttamat hyvät käytännöt. Toisaalta asioi-

den tuttuus voi myös estää häntä havaitsemasta muita  tärkeitä työnteossa vaikutta-

via asioita. Organisaation ulkopuolelta tuleva ohjaaja tuntee organisaation kulttuu-

ria heikommin ja saattaa sitoutua ohjaukseen heikommin. Toisaalta hän voi auttaa 

ohjattavaa näkemään tutut asiat uudella tavalla.19  

Työnohjaus on usein osa jonkin ammatin perustehtävää, kuten terveydenhoi-

dossa ja psykiatriassa. Ohjattava nähdään esimerkiksi potilaita hoitavaksi instru-

mentiksi, jota työnohjauksessa huolletaan. Silloin työnohjauksella halutaan varmis-

taa esimerkiksi toimivampi vuorovaikutus potilaan kanssa. Ohjaus on usein myös 

luonteva osa erilaisten ammattien muita työtehtäviä. Esimerkiksi terveydenhoitaja, 

opettaja tai poliisi myös neuvovat ja opastavat asiakkaitaan. Ohjaaminen on myös 

itsenäinen ammatti, kuten koulun opinto-ohjaajan ja työvoimatoimiston ammatin-

valinnan ohjaaja, jollaisessa tehtävässä toimitaan jonkin tutkinnon valtuuttamana, 

lainsäädännön ja ammattieettisten säädösten rajoissa.  

Työhön kytkeytyvää ohjausta hyödynnetään myös kolmannen sektorin toi-

minnassa. Haasteena voi olla se, että ohjattavalla ei useinkaan ole selvästi määritel-

tyä ammattiroolia eikä institutionaalista kytköstä. Ohjattavana oleva vapaaehtois-

työntekijä ei ole ehkä sitoutunut mihinkään ammattirooliin eikä sen hyväkäsityk-

seen. Keskeistä voi olla ohjattavan oma sisäinen tarve auttaa kutsumuksensa poh-

jalta apua tarvitsevaa. Työnohjaajan saattaa olla vaikea tietää, millainen ohjattavan 

toimijuus olisi hyvää ja mitä piirteitä siinä olisi tuettava. Mitä edistämään ohjaajan 

tulisi vapaaehtoistyöntekijää milloinkin ohjata? 

Monet seikat viittaavat siihen, että työnohjauksen ydintä ei kyetä hahmotta-

maan ja tästä on seurannut monenlaista hämmennystä ja sirpaleisuutta. Siksi työn-

ohjaukselle ja ohjaukselle laajemminkin olisi tarpeen hahmottaa jonkinlainen yhte-

näinen rakenne, jonka varassa voitaisiin tarkastella työnohjaukseksi luettavaa toi-

mintaa laajemmin ja yleisemmällä tasolla. Tällaisen näkökulman löytäminen on pe-

rusteltua jo pelkästään työnohjauksessa ja muussakin ohjauksessa kohdattujen 

haasteiden ratkaisemisessa. Kokonaiskuva ohjauksen rakenteesta ja sen puitteissa 

tapahtuvasta toiminnasta auttaisi eri tehtävissä toimivia ohjaajia ymmärtämään oh-

jauksen käytäntöä syvemmin ja kehittämään sitä entistä määrätietoisemmin. Myös 

ohjauksen tutkimista, ohjaajakoulutusta ja ohjauksen arviointia voitaisiin paremmin 

tehdä ja kehittää.  

 
19 CPS 2016, 108 - 115. 
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Clinical supervision -toiminnan ja työnohjauksen historia vaiheineen vaikut-

taa nykyhetken ohjauksessa.20 Terveydenhuollossa ja sosiaalityössä työnohjauk-

sella on ollut ja on edelleen vankka asema. Nykyisen kaltainen työhön kohdistuva 

ohjaus alkoi 1850-luvulla Yhdysvalloissa osana sosiaalityötä ja hoitotyötä.21 Eu-

roopassa ohjausta aletiin hyödyntää 1900-luvun alkupuolella osana psykoterapeut-

tikoulutusta ja osana psykiatrista sairaanhoitoa.22 Suomessa työnohjausta käytettiin 

1950-luvulla kirkon perheneuvojien koulutuksessa ja sielunhoitotyön tukena. Myös 

sosiaalityössä ohjauksella varmistettiin asiakasta hyödyttävää auttamista. Työnoh-

jaus oli myös keskeistä Therapeia-säätiön psykoterapeuttikoulutuksessa ja 1960-

luvulla alkaneessa sairaalasielunhoitajien koulutuksessa.23 1960–1970-luvuilla 

työnohjausta käytettiin yhä laajemmin auttamisammateissa ja kasvatus- ja opetus-

alalla. Samaan aikaan alkoivat eri ammattialojen erilliset työnohjaajakoulutukset.24 

1980–1990-luvuilla työnohjaus sirpaloitui edelleen eri aloille, ja sitä hyödynnettiin 

yhä enemmän yksityisellä sektorilla ja vapaaehtoistyössä.25  

 Ohjaus on ollut luonteeltaan erilaista Yhdysvalloissa ja Euroopassa, joissa 

ohjauksen tavoitteet on ymmärretty hieman eri tavoin. Yhdysvalloissa alkuvai-

heessa ja myöhemminkin haluttiin toteuttaa sosiaalityön ja terveydenhuollon hal-

linnon tavoitteita, ja ohjaus on siksi ollut luonteeltaan direktiivistä työn arviointia 

ja valvontaa.26 Euroopassa ja Suomessa työnohjaus on muistuttanut terapiasuhdetta, 

ja sen avulla on haluttu erityisesti tukea ohjattavan ammattitaitoa ja hyvinvointia. 

Eurooppalaisen ohjauksen on todettu tarjonneen ohjattavalle monipuolisen reflek-

tiivisen ympäristön, jossa hän on voinut vapaasti ilmaista ja kehittää itseään.27  

 

1.2. Tutkimustehtävän jäsentäminen 

 

Tutkimukseni kuuluu teologiseen etiikkaan ja sosiaalietiikkaan, jossa tarkastellaan 

etiikan teorioita ja moraaliseen käyttäytymiseen kytkeytyviä kysymyksiä. Opetuk-

sessa ja tutkimuksessa tarkastellaan etiikan historiaa alkaen antiikista ja kristinus-

kon synnystä, kuten aristoteelista hyvetraditiota, augustinolaista tahdon teoriaa sekä 

 
20 KKT 2018, 148 - 159. 
21 Cutcliffe 2011, 339 - 340; KKT 2018, 151; KKO 2018, 27. 
22 TVS 2001, 32; KKT 2018, 151 - 152.  
23 TVS 2001, 32. KKT 2018, 151 - 152.  
24 TVS 2001, 32. 
25 TVS 2001, 32 - 33; KKT 2018, 151 - 155.  
26 Cutcliffe 2011, 364 - 365. 
27 Cutcliffe 2011, 364 - 365; KKT 2018, 152 - 153.  
 



14 
 

skolastiikan ja reformaation ihmistä. Tarkastelussa ovat olleet erilaiset käsitykset 

hyvästä, arvoista, normeista, oikeasta ja väärästä sekä näitä koskevat laajemmat 

teoriat. Tutkimusta on kohdistettu myös eettiseltä kannalta merkittäviin maailman-

laajuisiin ongelmiin sekä bioetiikan, lääketieteen ja talouden eettisiin kysymyk-

siin.28 Tutkimukseni kytkeytyy myös psykologiaan, kasvatustieteeseen ja sosiaali-

psykologiaan. Tarkastelen inhimillistä tavoitteellista toimintaa ja yhteistoimintaa 

sekä toimijaa osana yhteiskuntaa ja erilaisia instituutioita.  

Tutkimusalani sosiaalietiikka on käytännöllistä filosofiaa, jossa sovelletaan 

filosofian metodeja ja käsitteenmuodostuksen tapaa ihmisten yhteiselämän tutkimi-

sessa. Tavoitteena on tutkia ja muotoilla käsitteitä, joilla voidaan eritellä ja ymmär-

tää erityyppisissä yhteisöissä ilmeneviä, moraaliselta kannalta tärkeitä ja olennaisia 

kysymyksiä. Käsitteitä tutkitaan yhtäältä analysoimalla, mitä jollakin termillä tar-

koitetaan, mitä eri merkityksiä sillä on ja mitä käsitteellisiä edellytyksiä sen käyt-

tämiseen liittyy. Toisaalta sosiaalietiikassa kehitetään uusia käsitteitä, joiden avulla 

yhteisöjen ja ihmisten välisiä ilmiöitä ja ongelmia voidaan hahmottaa, havainnol-

listaa ja ymmärtää. Käsitetutkimuksella sosiaalietiikka palvelee yhteiskuntatietei-

den teorianmuodostusta ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.29 

Työnohjauksen ja ohjauksen tutkiminen osapuolten yhteisenä toimintana on 

haastavaa. Tavallisesti tutkitaan aikaisempaan tutkimukseen pohjaten jo tiedettyjä 

psyykkisiä ja sosiaalisia ilmiöitä tai jotakin jo olemassa olevaa näkökulmaa tai kä-

sitystä. Usein jäsennetään jotakin ihmiselämän ja ihmisen toiminnan rajattua osa-

aluetta ja sitä koskevaa ajattelua. Yleensä tutkimisen kohde on usein jo melko sel-

keästi olemassa, osoitettavissa ja havainnoitavissa. Tutkija tuo tavallisesti esille 

myös empiirisen aineiston ja  teoria- ja tutkimuskirjallisuuden, johon hänen työnsä 

perustuu. Lähtökohtani ja työni poikkeaa näistä tavanomaisista teoriahahmotuksista 

ja selvästi tieteellisen tutkimuksen tavanomaisesta muodosta. Tutkimukseni ei pe-

rustu kuvaamalla avattuun empiiriseen aineistoon ja teoria- ja tutkimuskirjallisuu-

teen sanojen tavanomaisessa merkityksessä. Hyödynnän poikkeavasti myös omaa 

kokemustani.  

 
28 https://www.helsinki.fi/fi/teologinen-tiedekunta/tutkimus/tieteenalat/systemaattinen-teologia 
29 https://blogs.helsinki.fi/socialethics/tutkimus/tutkimusalat/etiikan-kasitevalineet/ 
Sosiaalietiikka kuvaa ja järjestää käsiteanalyysillä ihmisten ilmaisemia ajatuksia ja analysoi ihmis-
ten usein hankalasti jäsenneltävää yhteistoimintaa. Ilman täsmällisiä merkitykseltään tunnettuja kä-
sitteitä, joiden merkitys tunnetaan, on vaikeaa tai mahdotonta keskustella mielekkäästi yhteiskun-
nallisista ilmiöistä ja etsiä ongelmiin ratkaisuja. Myöskin riittämätön inhimillisen toiminnan edelly-
tysten ymmärtäminen vaikeuttaa ihmistä tarkastelevien tieteiden teorianmuodostusta ja niiden pii-
rissä käytävää yhteiskunnallista keskustelua.  
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Poikkeavan metodin käyttö on sosiaalietiikassa perusteltua, kun yritetään ym-

märtää luonteeltaan ja rajoiltaan ”hämärää” työnohjausta ja luoda siinä tapahtuvasta 

yhteistoiminnasta uusia käsitteitä analyysiä varten. Tarkastelen tavoitteellista, mo-

nimuotoista ja dynaamista yhteistoimintaa, joka syntyy vuorovaikutuksessa kul-

loinkin ainutlaatuisella, mutta kuitenkin myös yleispätevällä tavalla. Miten tavoit-

teeltaan muuttuvan toiminnan saa jähmetettyä ja dokumentoitua tutkimisen koh-

teeksi, kun sosiaalietiikan menetelmänä ei käytetä apuna empiirisiä menetelmiä ku-

ten vuorovaikutuksen taltiointia?  

Ratkaisen hankaluuden kuvaamalla ohjauksen ydinrakenteen ja vakioiset ele-

mentit ohjauskirjallisuuden pohjalta tekemälläni empiiris-narratiivisella tulkinta-

konstruktiolla. Esitän työnohjauksen ja laajemminkin ohjauksen ydinrakenteen 

mallina.30 Empiirinen lähtökohta kytkeytyy ohjaajakokemukseeni, jota hyödynnän 

mallini rakentamisessa sekä analysoidessani ja muokatessani ohjauskirjallisuuden 

kuvauksia käytännön esimerkeiksi. Tekstini lomassa on ohjauksen peruselement-

tejä konkretisoivia narratiivisia osuuksia, joiden avulla myös testaan tekemieni 

huomioiden osuvuutta. Konstruoimani malli perustuu myös työnohjauskirjallisuu-

teen, jossa kyseisiä rakenteeseen kytkeytyviä asioita on esitetty. Mallin esittelyn 

yhteydessä viittaan työnohjauskirjallisuuden kohtiin, joille olen konstruktioni pe-

rustanut. Työni myöhemmissä muissa osioissa, joissa analysoin yhteistoimintaa, 

hyödynnän luomaani mallia. Kokemukseni ja ohjausta käsittelevä kirjallisuus sekä 

rakentamani malli toimivat empiirisen aineiston kaltaisena lähtökohtana.   

Suorittamani työnohjaajakoulutus ja saamani monipuolinen ohjauskokemus 

ovat luoneet hyvät lähtökohdat tunnistaa ohjausta koskevia ilmiöitä, hahmottaa nii-

den kytkeytymistä toisiinsa ja kykyä pohtia ilmiöitä järjestelmällisesti. Olen ohja-

tessani hyödyntänyt ja sitoutunut useimpien työnohjaajien tavoin monenlaisiin teo-

reettisiin ja menetelmällisiin lähtökohtiin. Varhaisin viitekehys on ollut työnohjaa-

jakoulutuksessa saamani psykoanalyyttis-fenomenologinen ja systeeminen näkö-

kulma. Olen saanut omakohtaista kokemusta myös kognitiivisesta psykoterapiasta 

ja käyttänyt ohjatessani sen ajattelutapoja ja menetelmiä. Myös positiivisen psyko-

logian, lyhyttyöskentelyn ja ratkaisukeskeisen työskentelyn menetelmät ovat mi-

 
30 Eri tieteissä voidaan hyödyntää mallintamista. Mallini on tietyllä tavoin tulkittu rakenne ja ihan-
teellinen näkemys ohjauksessa tapahtuvasta toiminnasta. Oletan mallin ja tutkittavan kohteen välille 
tarpeeksi yhtäläisyyksiä, jotta voin sen avulla sanoa jotakin merkityksellistä. Uskon mallini muis-
tuttavan kohdettaan oleellisilta osiltaan ja antavan siitä riittävästi tietoa. Sen välityksellä on mahdol-
lista ymmärtää ohjausta ja siinä ilmeneviä tapahtumia.  
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nulle tuttuja. Keskeinen osa työnohjaajana ja myös opettajana toimimista ovat ol-

leet kokemuksellisen oppimisen teoria ja muutkin näkemykset ihmisen ymmärryk-

sen ja oppimisen rakentumisesta. Ohjaajana olen käytännössä kokenut, millaisia 

ongelmia ja haasteita ohjausta koskevan teoreettisen perustan huteruus tuottaa. 

Ajattelen omaavani käytännölliset valmiudet ja teoreettisesti perustellun intressin 

tutkia työnohjauksen perusteita.  

Lukiessani kansainvälisiä clinical supervision -toimintaa tarkastelevia artik-

keleja ja suomalaista työnohjauskirjallisuutta syntyi pakottava tarve selvittää työn-

ohjauksen perusteita. Vaikeus ymmärtää työnohjausta ja ohjauksen ydintä, ohjausta 

koskevan käsitteellistämisen sekä teorian ja käytännön välisen suhteen ongelmat 

läpäisevät koko aineiston. Valitsin aineistoksi kansainvälisissä terveydenhoitoalan 

tiedelehdissä julkaistuja artikkeleja, joissa nämä ongelmat tulevat erityisesti esille. 

Samasta näkökulmasta tarkastelen Suomessa julkaistua työnohjausta ja ohjausta kä-

sittelevää keskeistä kirjallisuutta 1980-luvulta nykyhetkeen. Edellä toteamani on-

gelmat tarjoutuivat erityisen hyvin tutkittavaksi keskeisen suomalaisen ohjauskir-

jallisuuden kautta. Meillä alkuvaiheessa pohdittiin paljon työnohjauksen luonnetta, 

käsitteeseen ja teoriaan kytkeytyviä ongelmia. Keskeisiksi ajateltuja näkemyksiä on 

toistettu, pyritty säilyttämään, täydentämään ja syventämään.   

Tavoitteeni on käsitteellistää yleispätevästi monenlaista ohjausta, johon sisäl-

lytän clinical supervision -toiminnan, työnohjauksen, koulutuspainotteisen ohjauk-

sen, mentoroinnin, valmennuksen (coaching), prosessikonsultaation, konsultoinnin 

sekä tukea antavan ja kannustavan ohjauksen (sparraus). Käyttämäni kirjallisuus 

keskittyy pääasiassa työnohjauskirjallisuuteen, ja kaikkia ohjausmuotoja käsittele-

vää kirjallisuutta en ole sen laaja-alaisuudesta johtuen työssäni käyttänyt. Filosofi-

seen toimintaa käsittelevään kirjallisuuteen pohjaavan oletukseni mukaan ohjauk-

sessa on toimintana aina samat yleispätevät toimijuuteen kytkeytyvät ennakkoehdot 

mukana, vaikka toiminnassa tarkasteltavat sisällöt ja käytetyt menetelmät usein 

poikkeavatkin toisistaan. Toiminnan ehtojen ja niitä selventävien elementtien esille 

saamiseksi uskon olevan riittävää keskittyä pienempään ohjauksen osa-alueeseen, 

joka kuitenkin kykenee konkretisoimaan toimijuuden keskeisiä edellytyksiä ja 

avaamaan jotakin yleispätevää kaikenlaisesta ohjauksesta. Nähtäväksi jää, kyke-

nenkö saavuttamaan tämän tavoitteeni.  

Syvennän ja laajennan tarkastelujani Aristoteleesta alkaneen filosofisen teon 

ja toiminnan teorian ja siihen pohjaavan kollektiivista intentionaalisuutta käsittele-
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vän tutkimuksen avulla.31 Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori Jaana Hal-

lamaa on syventänyt ja laajentanut käytyä keskustelua, ja vähitellen on muotoutu-

nut yhteistoiminnan monia ilmiöitä hyvin selittävä näkökulma.32 Lisäksi käytän 

apuna, esimerkiksi eritellessäni dialogisuutta myös muuta ohjausta käsittelevää kir-

jallisuutta. Keskeistä teon ja toiminnan teorian ja kollektiivista intentionaalisuutta 

koskevaa käsitteistöä selvennän myöhemmin neljännessä ja viidennessä luvussa 

kuvatessani ja analysoidessani ohjaajan toimintaa.    

Otan tutkimukseni lähtökohdaksi kokemukseni ja ohjausta tarkastelevan kir-

jallisuuden pohjalta hahmottamani hypoteesin, että työnohjauksella ja kaikenlai-

sella muullakin ohjauksella saattaa olla vakioinen rakenne ja ohjausprosessissa 

toistuvat vakioiset elementit. Työssäni pyrin selvittämään, onko mahdollista tunnis-

taa työnohjauksen ja kaikenlaisen ohjauksen ydinrakenne elementteineen. Jos tun-

nistaminen onnistuu, voin kuvata rakenteen ja elementit tutkimuksessani ja edelleen 

analysoida niiden luonnetta ja keskinäisiä yhteyksiä. Hypoteesini vahvistuu, jos tut-

kimukseni lopputuloksena voin uskottavasti osoittaa ohjauksen ydinrakenteen ja 

siihen kytkeytyvien vakioisten elementtien olemassaolon ja niiden väliset suhteet. 

Tutkimukseni toinen hypoteesi on, että vakioisia elementtejä analysoimalla 

voidaan luonnostella kaikkea ohjaustoimintaa koskeva yleinen käsitys toisaalta oh-

jaajan toimintana, toisaalta ohjaajan ja ohjattavan yhteistoimintana. Hypoteesi on 

uskottava, mikäli pystyn tutkimuksessani tunnistamaan vakioiset elementit ja nii-

den välisiä suhteita. Näitä analysoimalla voin muotoilla riittävästi käsitteitä, joiden 

avulla ohjausta on mahdollista ymmärtää ja kehittää. Tehtävässä onnistuminen avaa 

mahdollisuuden tarjota ohjaajille suosituksia hyvästä ja tehokkaasta ohjauksesta.  

Tutkimukseni kolmas, aineistoa ja metodia koskeva hypoteesi on, että yhdis-

tämällä kokemukseni ja ohjausta käsittelevää kirjallisuutta voin hahmotella aineis-

ton, jonka avulla on mahdollista analysoida ohjauksessa tapahtuvaa toimintaa. 

Käytännössä kohtaamani ohjauksen ilmiöt ja ohjausta käsittelevässä kirjallisuu-

dessa toistuvasti esille otetut keskeiset asiat ovat samoja. Käytäntö on siirtynyt oh-

 
31 Laajemmin keskustelusta ks. Stanford Encyclopedia of Philosophy Practical Reason and the 
Structure of Actions ja Collective intentionality. https://plato.stanford.edu/entries/collective-intenti-
onality/. Luettu 8.4.2018.  
32 Hallamaa on muotoillut yhteistoiminnan etiikan käsitteellistä perustaa teoksessaan Yhteistoimin-
nan etiikka. Hän yhdistää toisiinsa G. H. von Wrightin teoksissaan esittämää analyysiä, Tuomelan 
sosiaalisuuden filosofia -teorian näkemyksiä ja Hardinin näkemyksiä, joiden avulla Hallamaa täy-
dentää ja laajentaa Tuomelan teoriaa. Lisäksi hän tuo esille Morrissin näkemyksiä vallasta. Halla-
maa kutsuu tarkasteluaan monenkeskiseksi vastavuoroisuudeksi.  



18 
 

jauskirjallisuuteen, ja ohjauskirjallisuus vaikuttaa ohjauksen käytäntöön. Molem-

pien tarkastelu yhdessä antaa mahdollisuuden luoda kokonaisnäkemys ohjauksesta 

toimintana ja hyväksi ajatellusta ohjauksesta.33 Hypoteesini toteutuu, jos tietoinen 

analyyttinen ja käsitteellistävä ajattelu ja kokemukseen pohjaava tieto täydentävät 

toisiaan.34 

Nojautumalla hypoteeseihin muotoilen kolmiosaisen tutkimustehtävän: 1) 

Aluksi kysyn, onko havaintoni sekavasta tilanteesta todenmukainen. Pyrin peruste-

lemaan ajatustani, että aikaisemman tutkimuksen ja tarkastelun lähestymistavat 

ovat joiltakin osin riittämättömiä koettujen ongelmien ratkaisemiseksi ja selvittä-

mään, miksi ne vaikuttavat vain lisänneen ja säilyttäneen ongelmia. Jos ymmärtäi-

sin tarkastelujen puutteet, voisin yrittää itse tehdä tarkasteluni toisin. 2) Seuraavaksi 

kysyn, onko työnohjaukselle ja kaikelle ohjaukselle löydettävissä yleisesti vakioi-

nen rakenne ja toistuvat elementit. Millaisista elementeistä ohjaus rakentuu? Mil-

laisessa suhteessa mahdolliset elementit ovat toisiinsa? Lähden liikkeelle oletuk-

sesta, että tarkastelemalla ohjausta ohjaajan ja ohjattavan toimintana ja yhteistoi-

mintana työnohjauksesta ja kaikenlaisesta ohjauksesta voidaan rakentaa kliiniseen 

kokemukseeni ja ohjauskirjallisuuden tarjoaman materiaalin varassa vakioisen ra-

kenteen ja toistuvat elementit paljastava yleispätevä malli. 3) Tämän jälkeen kysyn, 

voidaanko mallissani kuvattuja vakioisia elementtejä yhdessä toimintaa tarkastele-

van filosofisen kirjallisuuden kanssa analysoimalla luonnostella yleinen käsitys 

työnohjauksesta ja muustakin ohjauksesta. Onnistuessani tässä tehtävässä, työnoh-

jauksesta ja muustakin ohjauksesta on saatu entistä yleisempi kokonaiskuva toi-

saalta ohjaajan toimintana ja toisaalta ohjaajan sekä ohjattavan yhteistoimintana.  

Kolme tutkimuskysymystä konkretisoituvat tutkimuksen edetessä. Ensim-

mäistä tutkimuskysymystä selvitän ottamalla aluksi avukseni toiminnan käsitteen 

ja tekemällä sen avaamasta näkökulmasta huomioita ulkomaisessa ja kotimaisessa 

 
33 YTE 2017, 12 - 13. Kokemusta ja sen käsitteellistämistä ei ole hyödyllistä irrottaa liian rajusti 
toisistaan. Työnohjausta ja siihen kytkeytyviä kokemuksia sanallistetaan kieltä ja käsitteitä käyttä-
mällä. Käsitteet ovat osa inhimillistä merkitysjärjestelmää ja ne muodostavat merkitysten verkoston. 
Inhimillinen todellisuus kytkeytyy merkitysten verkostoon, ja se toteutuu erilaisina uskomuksina, 
toimintoina, instituutioina ja käytänteinä. Ihmisten ajattelu, toiminta ja todellisuuden tulkitseminen 
tapahtuvat aina käsitteiden varassa.  
34 Tuotamme tietoa induktion ja deduktion vuorovaikutuksessa. Induktiossa lähdetään liikkeelle ko-
kemuksesta ja yksittäistapauksista käsin ja yleistetään asiaa koskevia periaatteita. Vuorovaikutusti-
lanteissa a, b, c ilmenee toistuvasti asia x. Asia x:n voi siis olettaa olevan mukana myös tilanteessa 
d ja e. Deduktiossa oletetaan jo olemassa olevaksi vuorovaikutuksen periaate x ja sen oletetaan ole-
van mukana myös yksittäisissä tulevissa tilanteissa a, b ja c. Työnohjaus ja sitä käsittelevä kirjalli-
suus on ajateltavissa syntyneen edellä kuvatulla tavalla. Filosofiassa ja moraalin yhteydessä esiintyy 
käsite reflective equilibrium, jolla viitataan ihmisen kykyyn yhdistää ja hyödyntää intuitiivista ko-
kemusta ja refleksiivistä harkintaansa. Tämä on tuttua myös työnohjauksessa.  
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kirjallisuudessa kuvatusta työnohjauksesta ja ohjauksesta (alaluvut 2.1. ja 2.2). 

Esille oletetusti nousevat keskeiset ja koetut toiminnan luonteen, käsitteenmääritte-

lyn ja teorian etsinnän ongelmakohdat (alaluku 3.1.). Toinen tutkimuskysymys 

konkretisoituu siinä, että pyrin osoittamaan mahdolliseksi löytää vakioinen rakenne 

ja toistuvat elementit työnohjaukselle ja kaikelle ohjaukselle (alaluku 3.2.). Kol-

matta tutkimuskysymystä selvitän tarkastelemalla ohjaajaa toimijana ohjauksen ra-

kenteessa (alaluvut 4.1. ja 4.2.) ja rakenteen sisällä tapahtuvassa osapuolia osallis-

tavassa yhteistoiminnassa (alaluvut 5.1. ja 5.2). Tämän jälkeen tarkastelen ohjatta-

vaa toimijana suhteessa ohjauksen vakioisiin elementteihin. Tiivistän tutkimuk-

sessa esittämäni asiat ja tarkastelen myös mitä ohjattavalta edellytetään, jotta hä-

nelle mahdollistettu ohjaus onnistuisi. Kiteytän muutamia ohjaajien käytäntöä sel-

ventäviä, jäsentäviä ja tehostavia näkökulmia (alaluvut 6.1. ja 6.2). Lopuksi tarkas-

telen ja arvioin tutkimukseni merkitystä, mahdollisuuksia ja rajoitteita (luku 7) ja 

esitän kootusti tutkimuksen keskeisiä käsitteitä (luku 8). 

Suomalaisen työnohjauskeskustelun esittely saattaa tuntua lukijasta liian la-

vealta (alaluku 2.2.). Yhtenäistä työnohjauksen tutkimushistoriaa, jota olisin voinut 

taustaluvussa esitellä, ei ole käytettävissä. Tuntui tarpeelliselta koota yksittäisten 

kirjoittajien toimintasuosituksista ja näkemyksistä tarpeeksi laaja näkemys, jotta 

kykenin hahmottamaan keskustelun laajempia kehityslinjoja ja olettamiani moni-

muotoisen ohjauksen yhteisiä elementtejä. En olisi saanut esille ohjauksen raken-

netta elementteineen vain keskittymällä yhteen tai muutamaan alaluvussa esitettyyn 

lähestymistapaan.  

Ratkaisuni sijoittaa työnohjauksen teorian ongelmia tarkasteleva kokonaisuus 

(alaluku 3.1.) luvun kolme alkuun saattaa myös ihmetyttää. Eikö sen paikka olisi 

luontevimmin luvun kaksi lopussa? Luvussa kaksi esittelen kansainvälistä ja meillä 

käytyä ohjaukseen kohdistunutta keskustelua. Luku kolme on jo osa toimintaa tar-

kastelevaa malliani ja analysoin ja mallinnan jo siinä itse ohjauksessa tapahtuvaa 

toimintaa. Toiminnan ongelmien tunnistaminen, esittäminen ja selittäminen ovat 

oman ajatteluni lopputuloksia, joita luvussa kaksi esittelemässäni keskustelussa ei 

suoraan ole luokiteltu ja esitelty.  

Esitellessäni kansainvälistä keskustelua olen säilyttänyt selkeyden vuoksi 

tekstissä ja alaviitteissä ammattilehtien, niissä julkaistujen artikkelien ja niiden kir-

joittajien nimet. Keskeisestä suomalaisesta kirjallisuudesta käytän tekstissä kirjoit-

tajien nimiä ja alaviitteissä teoksista lyhenteitä. Teokset ovat usein monen kirjoit-

tajan tekemiä ja nimien toistamisen välttäminen tekee tekstistä helppolukuisempaa. 
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Nimien luetteleminen myös alaviitteissä tekisi niistä tarpeettoman pitkiä. Luvussa 

kolme analysoin yhdessä kansainvälistä ja suomalaista keskustelua. Keskusteluun 

tuotujen ajatusten vertailu ja tarkastelu on niiden lukuisia ilmaisijoita tärkeämpää. 

Luvun teemojen yhteydessä on tarkoituksenmukaista viitata lyhenteillä lähteisiin. 

Lähteiden lyhenneluettelo on työn lopussa aakkosjärjestyksessä.  

Lähteet-osiossa olen ilmoittanut vain teokset, joihin olen viitannut lyhen-

teillä, ja joita olen lainannut ja käyttänyt tutkimukseni edetessä tekstissä. Kirjalli-

suus-osiossa ei ole näitä lähdeteoksia enkä käytä tutkimukseni lähteinä tätä kirjal-

lisuutta. Kirjallisuus-osiossa esittelen muita aihepiiriini liittyviä teoksia, joita voi 

käyttää tutkimuskohteeni ymmärtämisessä muuten apuna ja aihepiiriin johdattele-

vana tai sitä laajentavana oheislukemistona.  

Suomen työnohjaajien yhdistys määrittelee työnohjauksen seuraavasti: 

”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu kou-

lutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liitty-

vien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.”35 

Määritelmä tuntuu soveltuvan kaikenlaiseen ohjaukseen. Suomalainen työnohjaus 

termi on havaittu laajaksi ja sillä voidaan kuvata monenlaista ohjausta eri ympäris-

töissä ja ammateissa.36 Sen on todettu kuvaavan melko huonosti ohjaajan ja ohjat-

tavan välistä yhteistoimintaa.37  

Tutkimuksessani tarkoitan työnohjauksella alustavasti ohjattavaa auttavaa ja 

ohjauksessa tapahtuvaa kokemuksellista ja osallistavaa yhteistoimintaa, jossa oh-

jattava voi saamansa materiaalin avulla pyrkiä itse kohentamaan toimintaansa 

sekä ohjauksessa että työssään. Työnohjaus on yksi työssä toteutuvan toimijuuden 

kohentamiseen tähtäävän ohjauksen toteuttamismuoto. Muilla toteuttamismuo-

doilla tarkoitan opettavaa ohjausta, clinical supervision -toimintaa, koulutuspai-

notteista ohjausta, mentorointia, valmennusta (coaching), prosessikonsultaatiota, 

konsultointia ja tukea antavaa ja kannustavaa ohjausta (sparraus). Käytän samaa 

termiä myös ohjauksesta, joka sovittelee työyhteisössä ilmenneitä konflikteja ja 

kriisitilanteissa annettavasta ohjauksesta.38 Työnohjausmuodoilla tarkoitan erilaisia 

ohjauksen kokoonpanoja.39  

 
35 https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus. Luettu 8.4.2019.  
36 OOY 2014, 50. 
37 TVS 2001, 30. 
38 TIO 2014, 36 - 40. Alila erittelee työnohjaukselle läheisten ohjausmuotojen keskeisiä piirteitä. 
39 TPE 2013, 27 - 29.  
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Käytän jatkossa termiä ohjaus tarkoittamaan monimuotoista yhteistoimintaa, 

työnohjauksen toteuttamismuotoja ja työnohjausmuotoja, joiden tavoitteena on ko-

hentaa kaikenlaisten ohjattavien toimijuutta. Määrittelen myös opettamisen osaksi 

auttamista ja ohjausta. Opettamisessa, joka voi olla osa ohjausta, ohjaaja toimii ak-

tiivisesti sekä sisältöä että toimintaa ohjaavan ennakkosuunnitelman toteutta-

miseksi. Työnohjaus taas painottaa enemmän nyt-hetkessä muotoutuvaa vuorovai-

kutusta ja siitä nousevia asioita.40  

Toteuttamismuodot voidaan eritellä esimerkiksi sen perusteella, millainen 

ohjaajan ja ohjattavan aktiivisuuden aste on vuorovaikutuksessa ja kummalle anne-

taan suurempi merkitys, nyt-hetkelle vai siinä toimintaa määrittävälle ennakko-

suunnitelmalle.41  

Ohjauksessa tapahtuvasta yhteisestä toiminnasta käytän termiä praksis. 

Työnohjaus on yhdessä toimimista ja yksi inhimillinen tavoitteellisen toiminnan 

muoto, jossa pyritään saamaan aikaan ja tavoittamaan hyvänä pidettyjä ja toimin-

nan avulla saavutettavia päämääriä.42 Tutkimukseni rakenne peilaa ja ilmentää tätä 

praksista. Ohjauksessa osallistujat tekevät yksin ja yhdessä tekoja, joiden he usko-

vat edistävän hyvänä pidettyjen päämäärien saavuttamista. Työnohjauksen ja oh-

jauksen vakioisella ydinrakenteella tarkoitan olettamaani ohjaukselle tyypillistä ja 

sille luonteenomaista toiminnan tapaa, jossa ohjauksen ajatellaan parhaiten eri vai-

heissaan mahdollistuvan. Oletan ohjauksen toteutuvan erilaisten rutiininomaisten 

tekojen, toistuvien elementtien avulla, joita tarvitaan ohjauksen alussa, siinä ede-

tessä ja ohjausta lopetettaessa. Näiden avulla ohjaaja mahdollistaa ohjaajana toimi-

misensa ja ohjattavan auttamisen.43 

Tarkastelen seuraavaksi, millä tavoin työnohjauksen ja työhön kytkeytyvän 

muunkin ohjauksen käsitettä ja teoriaa on pyritty ymmärtämään kansainvälisessä ja 

suomalaisessa keskustelussa. 

 
40 OOY 2014, 111 - 114. 
41 OOY 2014, 111 - 114. 
42 YTE 2017, 49 - 52. Aristoteles luokitteli inhimillisen toiminnan tekemisen ja päämäärän välisen 
suhteen perusteella valmistamiseksi (poiesis), harjoittamiseksi (praksis) ja pohdiskeluksi (theoria). 
Ohjaus on luonteeltaan praksista. Ohjauksessa käytännön toimintatavat ovat osallistujille tärkeitä, 
merkityksellisiä ja itseisarvoisia jo sinällään ilman tavoiteltavaa ”tuotetta”. Päämäärät sisältyvät jo 
osittain tekemiseen. Praksiksessa osallistujat arvostavat itse toimintaan osallistumista ja pyrkivät 
pitämään arvokasta toimintaa yllä ja lisäämään sitä. 
43 Erilaisissa käytännöissä on niille itselleen tyypillinen rakenne. Esimerkiksi koiran ulkoiluttami-
nen, laulun opiskelu ja vaikka saunominen sisältävät toimintana kyseisen toiminnan perusluonteen 
kannalta keskeiset elementit ja perusrakenteen. Myös ohjauspraksiksen voi olettaa sisältävän juuri 
sille itselleen ominaista ja tunnistettavissa olevaa käytäntöä. Käytäntö tarvitsee toteutuakseen mää-
rättyjä elementtejä, joiden puitteissa toimimalla saadaan aikaan tavoitellut päämäärät. Tällaisista 
toiminnan elementeistä ja rakenteesta voidaan muotoilla malli. 
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II TYÖNOHJAUKSEN KÄSITETTÄ JA TEORIAA HAHMOTTAMASSA 

 

Johdannossa esitin alustavasti ajatuksen, että työhön kytkeytyvästä ohjauksesta on 

esitetty erilaisia näkemyksiä, jotka tuovat esille ohjauksesta sirpaleisesti sen erilai-

sia puolia. Totesin lisäksi, että erilaisista tarkasteluista huolimatta ymmärrys oh-

jauksen ytimestä ja toiminnan keskeisistä elementeistä vaikuttaa puutteelliselta. 

Jostakin syystä ohjauksen ydinrakenteeseen, käsitteeseen ja teoriaan kytkeytyviä 

haasteita on ollut hankala ratkaista. 

Tässä luvussa teen tutkimukseni perustaksi katsauksen kansainväliseen kes-

kusteluun ja Suomessa tehtyyn tutkimukseen sekä muihin meillä esillä olleisiin oh-

jauksen keskeisinä pidettyihin näkökulmiin. Kuvaan ja selitän, millä tavoin työhön 

kytkeytyvää ohjausta on yritetty ymmärtää kansainvälisessä ja suomalaisessa läh-

deaineistossa. 

Tarkastelen aluksi kansainvälistä keskustelua, jossa työhön kohdistuvaa oh-

jausta nimetään pääasiassa termeillä clinical supervision ja professional supervi-

sion. Kansainvälisesti käsitteen ja teorian ongelmia on tarkasteltu erityisesti tervey-

denhoitoalan tieteellisten lehtien artikkeleissa.  

 

2.1. Työnohjauksen käsite kansainvälisessä keskustelussa 

 

Ohjaamista koskevassa kansainvälisessä keskustelussa pohditaan jatkuvasti käsit-

teen ja teorian ongelmia, kuitenkaan mikään yksittäinen teos ei itsenäisesti keskity 

pelkästään niihin.  

Tärkeänä lähtökohtanani on vuonna 2011 ilmestynyt kansainvälistä clinical 

supervision -toimintaa ja tutkimusta kokoava teos Routledge Handbook of Clinical 

Supervision – Fundamental international themes (CUT 2011).44 Teoksen kirjoitta-

jat viittaavat monien keskeisten tutkijoiden eri aiheita käsitteleviin ja aikaisemmin 

julkaistuihin tieteellisiin artikkeleihin. Teoksen keskeinen teema on toiminnan 

luonteeseen, käsitteeseen ja teorioiden käyttöön kytkeytyvä hämmennys.45 Esille 

 
44 Kansainvälisten ammattiehtien, niissä julkaistujen artikkelien ja niiden kirjoittajien nimet olen 
säilyttänyt selkeyden vuoksi tekstissä ja alaviitteissä.  
45 Teos pohjautuu 2000-luvun alussa julkaistuun teokseen Fundamental Themes in Clinical Super-
vision. Uudessa teoksessa pyrittiin säilyttämään vanhemman teoksen keskeiset teemat. Artikkeliko-
koelman toimittivat John R. Cutcliffe, Kristiina Hyrkäs sekä John Fowler. Cutcliffe on amerikka-
laisen Mainen yliopiston psykiatrian ja mielenterveydenhoidon professori ja hoitotieteen professori 
Englannin Ulsterin yliopistossa ja Maltan yliopistossa. Kristiina Hyrkäs on toiminut hoitotieteen 
tutkimuskeskuksen johtajana ja hoitotieteen apulaisprofessorina Mainessa. John Fowler on toiminut 



23 
 

nostetaan ajankohtaisia ja toistaiseksi vähän tutkittuja aiheita. Teos on ajankohtai-

nen myös tällä hetkellä, koska siinä hahmotetaan tutkimustarpeita ja tutkimuksen 

suuntaviivoja 2020-luvun alkuun.46  

Clinical supervision -toiminnan todetaan laajentuneen moniin maihin, ja 

kymmenessä vuodessa siitä on tullut yhä enemmän globaali ja kansainvälisesti kiin-

nostava ilmiö.47 Johdannossa totesin clinical supervision -toiminnan olevan käsit-

teellisesti, käytettyjen mallien suhteen ja käytännön toteutuksena jäsentymättö-

mässä tilassa. Toiminnan luonnetta ei ymmärretä, eikä myöskään toimintaa kiteyt-

tävää käsitettä kyetä määrittelemään yksiselitteisesti kaikkien hyväksymällä ta-

valla. Samasta toiminnasta käytetään eri puolilla maailmaa erilaisia termejä ja sa-

moilla termeillä on lisäksi erilainen merkitys.48 Ohjausta varten ei ole olemassa yh-

teistä kaikkeen ohjaukseen sovellettavaa teoriaa eikä kansainvälistä yhteistä käsite-

järjestelmää, jota ohjaajat, tutkijat ja kouluttajat voisivat hyödyntää.49 Käytännön 

ohjaus on kirjavasti toteutettua, koska ohjausta koskevat ohjeistukset ovat puuttu-

neet tai ne ovat erilaisia eri puolilla maailmaa.50 

 Miksi olemme näin sekavassa tilanteessa? Vaikuttaa siltä, että käsitettä ja toi-

mintaa on jäsennetty tavoilla, jotka eivät ole lisänneet ymmärrystä ohjauksesta ja 

selkeyttäneet tilannetta. Clinical supervision -toiminnan tarkastelut kytkeytyvät 

ammattilaisten arjen työhön, ja ne ovat ensisijaisesti reagointeja käytännön ongel-

miin. Uusia määritelmiä on myös tehty kokoamalla aikaisempien kirjoittajien mää-

ritelmiä. Edes kokoavat kirjallisuuskatsaukset eivät ole kyenneet hälventämään se-

kavuutta. Tarkastelen seuraavaksi lähemmin tilanteeseen johtaneita ja sitä ylläpitä-

viä syitä.  

 

2.1.1. Lähtökohtana käytännön ongelmat 

 

Työtä tarkasteleva ohjaus kytkeytyy ensisijaisesti ammattilaisten työssään koke-

miin käytännön haasteisiin. Clinical supervision -toiminnan lähtökohtana ovat so-

siaalialan ja hoitoalan ammattilaisten työssään kokemat haasteet Yhdysvalloissa 

 
johtavana luennoitsijana Englannin De Montfort Yliopistossa, hoito- ja kätilöoppilaitoksessa. Fow-
ler on toiminut myös koulutuskonsulttina Englannin julkisessa terveydenhuollossa ja yksityissekto-
rilla. 
46 CUT 2011, 374 - 390. 
47 CUT 2011, 1. 
48 CUT 2011, 8 - 13, 328, 364. 
49 CUT 2011, 328. 
50 CUT 2011, 317 - 322. 
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1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Tähän aikaan sosiaalityö, hoitotyö ja ter-

veydenhuollon sosiaalityö limittyivät toisiinsa.51 Sosiaalityössä työntekijöiden val-

vonnan ja arvioinnin uskottiin varmistavan palvelujen laatua ja ohjausta käytettiin 

apuna hallinnon tarpeiden toteuttamisessa. Clinical supervision -käsitteeseen on 

jäänyt tästä seurauksena negatiivinen sävy.52 Alun lähtökohta on sävyttänyt myös 

myöhempää Yhdysvalloissa toteutettua ohjausta, jota on luonnehdittu Euroopassa 

toteutettua ohjausta enemmän valtaa käyttäväksi ja direktiivisemmäksi.53  

Yhdysvalloissa toteutettiin myös luonteeltaan toisenlaista ohjausta. Yegdich 

kertoo Journal of Advanced Nursing -lehdessä julkaistussa artikkelissa Clinical su-

pervision and managerial supervision: some historical and conceptual considera-

tion54 1920-luvulla Yhdysvalloissa toteutetusta hoitoalan Clinical supervision -pro-

jektista, jossa ohjaus oli totuttua epämuodollisempaa, demokraattisempaa, salli-

vampaa ja yhteistyö perustui aiempaa enemmän ohjaajan kanssa tasaveroiseen 

kumppanuuteen ja yhteistoimintaan. Keskeistä oli dialogisuus, osapuolten saman-

arvoisuus ja yhteistyö. Ohjattavan intressejä huomioitiin entistä enemmän ja työn-

tekijän työhyvinvointia tuettiin. Näihin aikoihin syntyi ajatus hoitajien reflektiivi-

sestä praktiikasta osana kliinistä potilaan hoitoa.55  

Millaiset tekijät muuttivat valvovan ja arvioivan ohjauksen ohjattavakeskei-

semmäksi? Vuosisadan alussa Yhdysvalloissa vaikuttivat juuri syntyneen psyko-

analyysin ajatukset ja demokratiakehitys. Myös pragmatismin keskeiset ajatukset 

 
51 CUT 2011, 339.  
52 CUT 2011, 341. Supervisor-käsite viittasi vuosina 1850–1890 instituution toteuttamaan valvon-
taan ja tarkkailuun esimerkiksi mielisairaaloissa. Tarkkailulla varmistettiin potilaan ihmisarvoinen 
ja tehokas hoito. 1800-luvun loppupuolella toimintansa aloitti The Charity Organization Societies 
(COS). Vapaaehtoiset ammattisosiaalityöntekijöiden edeltäjät (friendly visitors) alkoivat tukea per-
heitä. Yhteiskunnan tukemat henkilöt (paid agents) ohjasivat, kouluttivat ja kasvattivat vapaaehtoi-
sia ja toteuttivat näin tehden hallinnon päämääriä sosiaalityöntekijöiden tavoin. He valvoivat myös 
perheille määrättyjen tarkkaajien (visitors) tapauskertomusten raportointia (records) ja neuvoivat 
tarkkaajia työssään. He toimivat välittäjän roolissa suhteessa hallintoon. 
53 CUT 2011, 365 - 366. 
54 Yegdich 1999, 1195 - 1196. Tania Yegdichin Journal of Advanced Nursing -lehdessä julkaistu 
artikkeli Clinical supervision and managerial supervision: some historical and conceptual consid-
erations. Ohjauksen todetaan sekoittuvan helposti hallinnolliseen valvontaan ja terapiaan. Kirjoit-
taja pyrkii selventämään tilannetta ja toteaa, että käsitteellinen sekaannus on nähtävä ja korjattava, 
ettei ohjaus rapistu ja pelkisty hallinnolliseksi valvonnaksi.   
55 Yegdich 1999, 1195 - 1196. “In the 1930s, a program of nursing clinical supervision was endorsed 
in text by North American authors following a conference on clinical supervision in 1925 held by 
the annual Institute of New York State League of Nurse Education at Mt Sinai, New York. Early 
authors defined the `new' idea of clinical supervision as a democratic process focused on profes-
sional growth and its potentialities in a wholesome atmosphere' of informality, partnership, permis-
siveness and support. Supervision was based on participatory discussion with no authoritative 
`shoulds' or `musts'. It was democratic, not authoritarian, aiming to generate a sense of contribution, 
endorsement, cooperation, and team work, while further instilling `pride of workmanship' in patient 
care.”  
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vaikuttivat William Jamesin ja John Deweyn välityksellä. Lisäksi sosiaalialan kou-

lutus ja ohessa sosiaalityöntekijän ammatti-identiteetti kehittyi. Ohjauksen odotet-

tiin hallinnon tarpeiden täyttämisen lisäksi nyt palvelevan myös koulutusta ja työ-

hyvinvointia. Tästä syystä kehitettiin monipuolisempia ohjauksen teorioita ja mal-

leja, joiden avulla monipuolisempi ohjattavan kouluttaminen, auttaminen ja tuke-

minen mahdollistuivat.56   

Clinical supervision -toiminnan kehityksessä toinen keskeinen maa oli Eng-

lanti. Myös siellä yritykset määritellä työntekoa kohentavaa ohjausta ja kehittää oh-

jauksen käytäntöä kytkeytyivät ammattilaisten arjen haasteisiin. Englannissa toteu-

tettiin 1990-luvulla terveydenhuollon uudistus. Uudessa tilanteessa vanha ohjaus-

tapa oli riittämätön täyttämään kliinisen työn kasvaneita vaatimuksia ja siksi tarvit-

tiin uudenlaista muuttuneen tilanteen huomioivaa ohjausta.57 Englannissa clinical 

supervision -toiminnasta puhutaan muodollisesti jo 1980-luvun loppupuolella. Hoi-

totyön murroksessa ohjauksen luonnetta ja käsitettä oli nyt mietittävä uudelleen. 

Mietinnät ovat nähtävillä aikakauden dokumenteissa. Terminä Clinical supervision 

otettiin virallisesti käyttöön vuonna 1993 julkaistussa dokumentissa Department of 

Health, joka sisälsi poliittisia ja terveydenhuoltoa koskevia näkemyksiä ja linjauk-

sia sekä määritelmän ohjauksesta.58  

Englannissa ei kuitenkaan kyetty määrittelemään clinical supervision -toi-

mintaan kytkeytyvää käsitettä eikä käytäntöä kovinkaan selkeästi. Syyksi on to-

dettu, että terveydenhuoltouudistus toteutettiin kiireellä ja myös clinical supervi-

sionin käyttöön rynnittiin innostuneina suoraan. Toiminnan luonnetta ja perusteluja 

ei ehditty tarpeeksi syvällisesti miettiä.59 

 Yhdysvaltojen ja Englannin tavoin myös muualla maailmassa pyrittiin kehit-

tämään clinical supervision -toimintaa. Myös muualla keskeistä oli epäselvyys toi-

minnan luonteesta, käsitteestä ja toiminnan toteutuksesta. Tämä ilmenee hoitoalan 

 
56 CUT 2011, 340. Esimerkkinä uusista malleista mainitaan Kadushin (1976, 1992) käsitteellinen 
malli, jossa olivat mukana hallinnollinen (administrative), koulutuksellinen (educational, clinical) 
ja tukea-antava (supportive) ohjauksen tehtävä. 
57 CUT 2011, 8 - 11. 1970-luvun puolivälissä siirryttiin tehtäväkeskeisestä hoitamisesta potilaan 
kokonaisvaltaiseen hoitamiseen, ja hoitovastuu siirtyi yhä enemmän yksittäisille hoitajille. 1980-
luvulla hoitajan ammatti nähtiin itsenäiseksi ja käsitys itsenäisestä ammatinharjoittajasta vahvistui 
vuonna 2006, jolloin hoitajat saivat määrätä potilaalle lääkkeitä. Nämä muutokset lisäsivät ohjauk-
sen tarvetta ja sen kehittämistä. 
58 Cutcliffe al. 2011, 8 - 11. 
59 Bond 2001, 14. Kirjan Skills of Clinical Supervision for Nurses johdannossa sekavan tilanteen 
aiheuttajaksi todetaan Englannin terveydenhuoltouudistus. Clinical supervision -toiminta haluttiin 
saada nopeasti käyttöön, vaikka käyttöönoton ja tehokkuuden tarkastelusta puuttui kliininen todis-
tusaineisto. 



26 
 

ammattilehtien tieteellisissä artikkeleissa, joiden kirjoittajien näkökulmat kytkey-

tyivät kiinteästi käytäntöön ja joissa pyrittiin ratkaisemaan hoitoalalla arjessa koet-

tuja ongelmia ja kriisejä. 

Esimerkiksi Australian ja Uuden-Seelannin tilanteen todettiin muistuttavan 

Englannin sairaanhoitajien tilannetta ja kokemuksia.60 Australiassa haasteena oli 

sairaanhoitajien rekrytointi, työssä viihtyminen ja työhön sitoutuminen.61 Clinical 

supervision -toiminnan uskottiin ratkaisevan työn viihtyvyyden, hoitajien stressin 

ja ikääntymisen ongelmia. Lisäksi sen ajateltiin varmistavan hoidon laatua, paran-

tavan hoitotuloksia ja auttavan hoitajien ohjausta koskevan ohjeistuksen luomista.62  

Artikkelien tarkastelut kytkeytyivät käytännön ongelmiin. Usein kuvattiin 

clinical supervisionin suunnittelua, käyttöönottoa ja arvioitiin toteutuksen onnistu-

mista.63 Rice kuvasi Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing -lehdessä 

julkaistussa artikkelissaan Clinical supervision for mental health nurses in Nort-

hern Ireland: formulating best practice guidelines64 tilannetta Pohjois-Irlannissa, 

jossa hoidon käytäntöä haluttiin parantaa ja luoda mielenterveyshoitajille paremmat 

periaatteet ohjauksen käytäntöä varten.65 Tveiten analysoi Journal of Nursing Ma-

nagement -lehdessä julkaistussa artikkelissa Evaluation of the concept of supervi-

sion related to public health nurses in Norway66 ohjauksen tilaa Norjassa, clinical 

 
60 CUT 2011, 317 - 318. Ohjauskirjallisuudessa, terveydenhuollon hallinnossa ja hoitajien ohjeis-
tuksissa oli havaittavissa Englannin kanssa yhteisiä piirteitä. Clinical supervision -toiminta kiinnosti 
ja kokemus siitä oli kaikkialla vähäistä. Käsitteen määrittelemättömyys ja monien päällekkäisten 
käsitteiden käyttö todetaan yhteisenä suurena ongelmana. 
61 Lynch 2008, 57. Lynchin artikkeli julkaistiin International Journal of Mental Health Nursing-
lehdessä otsikolla Implementing clinical supervision: Par 1: Laying the ground work. Kirjallisuu-
dessa on niukasti esitelty toiminnan toteutusta. Artikkelissa tutkitaan ja arvioidaan ohjauksen käyt-
töönotontapoja Viktorian terveydenhuollossa. 
62 Cutcliffe al. 2011, 318 - 319. 
63 Lynch 2008, 58, 62 - 63. International Journal of Mental Health Nursing- lehdessä julkaistu artik-
keli Implementing clinical supervision: Par 1: Laying the ground work. Artikkelissa viitataan clini-
cal supervision käsitteen määrittelyongelmiin. Clinical supervision -toiminta on erotettava hallin-
nollisesta valvonnasta (managerial supervision) ja selkeä määritelmä (clear definition) auttaisi sen 
käyttöönottoa. Ohjaus tulee määritellä ammattialan johtamisesta erilliseksi prosessiksi, ja näin toi-
mittaessa hoitajat suosisivat sitä paremmin.  
64 Rice 2007, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing- lehdessä julkaistu artikkeli Clinical 
supervision for mental health nurses in Northern Ireland: formulating best practice guidelines. 
65 Rice 2007, 516, 518, 517. Clinical supervision -toiminta todetaan valvotuksi ja välttämättömäksi 
asiaksi Mielenterveydenhoidon ongelmia nostetaan esille. Rice tekee vertailevan kirjallisuuskat-
sauksen ja vertailevan haastattelututkimuksen tärkeille sidosryhmille. Hänestä on hankalaa erottaa 
clinical supervision -toiminta hallinnollisesta ohjauksesta (managerial supervision) ja käyttäytymi-
sen arvioinnista. Käsite yhdistetään jatkuvasti kliiniseen tarkkailuun. Ricen kirjallisuuden määritel-
mistä johtama määritelmä todetaan soveltuvaksi mielenterveyshuoltoon: clinical supervision -toi-
minta on ohjattavajohtoinen muodollinen prosessi, jossa on aikaa ohjattavan tuelle ja oppimiselle. 
Ohjattavan tietojen, taitojen ja pätevyyden lisääminen ja potilaan paras hoito mahdollistuvat. Ref-
lektiivisen praktiikan on hyvä jatkua ammattilaisen koko uran ajan. Clinical supervision -toiminta 
kehittää hoitajan kliinistä itsenäisyyttä, itsearvostusta ja persoonallista kehitystä. 
66 Tveiten 2005. Artikkeli julkaistiin Journal of Nursing Management- lehdessä nimellä Evaluation 
of the concept of supervision related to public health nurses in Norway. 
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supervision -käsitettä ja arvioi ohjauksen soveltuvuutta Norjan terveydenhuoltoon 

sen käytäntöjen uudistamisvaiheessa.67 

Edellä sanotun perusteella on ilmeistä, että clinical supervision -toiminnan ja 

sen kehittämisen lähtökohtana on ollut terveydenhuollon ja sosiaalialan ammatti-

laisten käytäntö ja siinä koetut haasteet. Ohjausta pyrittiin määrittelemään ja kehit-

tämään ensisijaisesti käytännön tarpeista käsin. Toimintaa ei ehditty tai nähty tar-

peelliseksi pohtia yleispätevämmin ja laajemmin. Clinical supervision -toiminnan 

ydin on siksi jäänyt hämäräksi. 

 

2.1.2. Clinical Supervision -toiminnan monta tulkintaa 

 

Kansainvälisessä keskustelussa kirjoittajat esittivät clinical supervision -toimin-

nasta sirpalemaisia tulkintoja eikä toiminnasta tavoitettu kokonaisymmärrystä. Nä-

kemykset koskivat clinical supervision käsitettä ja ohjauksessa käytettäviä käsite-

malleja ja teorioita. Esittelen näistä esitettyjä näkemyksiä seuraavaksi. 

 Clinical supervision -toiminnasta on eri puolilla maailmaa monenlaisia tul-

kintoja (multiple interpretations) ja käsitteellä monia merkityksiä (different mea-

nings). Ohjausta toteutetaan myös monin tavoin (variety of practices). Tilanne on 

hidastanut ohjauksen käyttöönottoa ja tunnetuksi tekemistä. Käytännön ohjaustyö 

on hankalaa, ja ohjaajan tarvitsemien käytännön taitojen ja tietojen omaksuminen 

on usein hidasta. Myös ohjauksen tutkiminen on hankalaa, koska yhteinen käsit-

teistö puuttuu.68  

 Englannin terveydenhuollon kriisin yhteydessä 1990-luvulla esitettiin erilai-

sia tulkintoja clinical supervision -toiminnasta. Clinical supervision -käsitettä mää-

riteltäessä toisilleen rinnakkaiset ja päällekkäiset käsitteet aiheuttivat hankaluuksia. 

Päällekkäisiin lähikäsitteisiin (conceptual overlap of similar terms) tehtiin erottelua 

ja erityisesti mentorointiin (mentoring) ja ohjeistamiseen (preceptorship). Hoi-

toalan käsitteillä huomattiin olevan yhteisiä piirteitä clinical supervision -käsitteen 

kanssa. Tällaisia käsitteitä olivat mentorointi (mentoring), ohjeistaminen (precep-

torship), kliininen ohjaus ja valvonta (clinical supervision) sekä reflektiivinen käy-

täntö (reflective praksis). Käsitteitä huomattiin käytettävän sekavasti ja toisiaan 

 
67 Tveiten 2005, 13. Clinical supervision -käsitettä käytetään paljon. Käsite on huonosti määritelty 
ja kuvailtu hoitoalalla ja myös sen ulkopuolella. Tveiten tekee kirjallisuuskatsaukseen käsiteanalyy-
sin, joka kohdistuu kahteenkymmeneen tieteelliseen artikkeliin vuosilta 1996–2001. 
68 CUT 2011, 364. 
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vastaten. Clinical supervision -käsitettä ajateltiin aikaisempaa enemmän muita kä-

sitteitä yhdistäväksi sateenvarjokäsitteeksi.69  

Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa supervision-termi on keskei-

nen, ja termi jäi edellä mainittuja käsitteitä yhdistäväksi ja ne sisältäväksi ydin- ja 

sateenvarjokäsitteeksi (an umbrella term).70 Käsitteiden jäsentämisyrityksestä huo-

limatta käsitteitä ei vieläkään käytetä yhtenäisellä tavalla, vaan käsitteillä ja niihin 

viittaavilla termeillä on eri puolilla maailmaa erilainen merkitys.71 Clinical super-

vision -käsitteellä on valvonnan ja vahtimisen sävy. Supervision-käsite tarkoittaa-

kin laajaa näkemystä ja eräänlaista superkatsetta. Termi viittaa toimintaan, jossa 

”tarkkaillaan” ja ”pidetään silmällä jotakuta”.72 Termin merkityksen totesin aikai-

semmin kytkeytyneen sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattilaisen työsuorituk-

sen laadun valvontaan ja arviointiin, jota toteutti hallinto, kokeneempi ja pätevämpi 

kollega tai jokin kouluttajataho.73 Supervision-käsitettä on käytetty myös opettajan-

koulutuksessa tapahtuvasta harjoittelusta ja esimerkiksi tutkimustyön ohjauk-

sesta.74 Sanakirjamerkitysten analyysi osoittaa clinical supervision -käsitteen sisäl-

lön epäjohdonmukaiseksi.75 Myös Pohjoismaissa työhön liittyvästä ohjaustoimin-

nasta käytetään monia erilaisia termejä.76 

Käsitteiden ja käsitteisiin viittaavien termien määrää ovat lisänneet supervi-

sion termiin liitetyt tarkennukset. Termiä on haluttu täsmentää, jotta toimintaa voisi 

kuvata tarkemmin. Supervision-toimintaa tarkentavia termejä ovat johonkin autta-

misammatiin valmiuksia antava training supervision (koulutusohjaus), consultative 

 
69 CUT 2011, 8 - 16.  
70 CUT 2011, 8 - 11.  
71 CUT 2011, 12 - 15; TPE 2013, 20. Kärkkäinen toteaa Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa ter-
mien tarkoittavan eri asioita. Esimerkiksi preceptorship tarkoittaa Yhdysvalloissa sairaanhoito-opis-
kelijoiden tukemista, opettamista ja ammatillista ohjaamista kliinisen opetuksen avulla. Isossa-Bri-
tanniassa käsite tarkoittaa vastavalmistuneiden sairaanhoitajien ohjausta työpaikoilla eli perehdyt-
tämistä.  
72 TPE 2013. 19.  
73 TPE 2013, 19 - 20. 
74 TIO 2014, 30. Alilan mukaan Iso-Britannian, Uuden-Seelannin ja Australian yliopistoissa tapah-
tuvasta maisteri- ja tohtoritutkintojen opinnäytetyön ja tutkimustyön ohjauksesta käytetään nimi-
tystä työnohjaus. Yleensä ohjausta antaa senioriopettaja tai senioritutkija ja ohjauksessa on selkeä 
neuvomisen, opastamisen ja opettamisen sävy.  
75 TPE 2013, 18 - 19. Nurmen 2004 Suomen kielen suuressa sanakirjassa työnohjaus määritellään 
ensimmäistä kertaa ihmissuhdealoilla tehtäväksi kehittämistyöksi. Itä-Suomen yliopiston MOT-sa-
nakirjasto kääntää työnohjauksen supervision of work ja selittää sen työn valvonnaksi ja sosiaalityön 
työnohjaukseksi. Pelkkä Supervision käsite käännetään valvonnaksi, silmälläpidoksi ja kontrolliksi. 
Oxford English Dictionary laajentaa supervision käsitteen merkitsemään myös oppilaan ohjaamista. 
Terveydenhuollon sanastossa työnohjaus on Clinical supervision tai Supervision. Hoidokki-sanasto 
ehdotti työnohjauksesta käytettäväksi käsitettä work supervision.  
76 TPE 2013, 19. Handledning (Ruotsi), veilledning (Norja), vejledning (Tanska). Lisäksi voidaan 
käyttää käsitteitä arbetshandledning, processhandledning, yrkesmässig handledning sekä faglig vej-
ledning.  
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supervision (ammattilaisten toisilleen tarjoama vastavuoroinen ja ei-muodollinen 

apu) ja professional supervision (ammattirooliin sisältyvien asioiden opettelu).77 

Myös managerial supervision (hallinnollinen) ohjaus ja non-managerial supervi-

sion (ei-hallinnollinen ohjaus) on erotettu toisistaan.78  

Lisäksi käytetään muitakin englanninkielisiä ohjaamista tarkoittavia sanoja. 

Asiayhteyden mukaan ohjausta tarkoittamaan käytetään englanninkielisiä termejä 

counselling, guidance tai supervision. Counselling sanalla on laaja merkitys ja se 

tarkoittaa monenlaista ohjausta. Counselling-käsite on todettu liian laajaksi kuvaa-

maan esimerkiksi Suomessa tapahtuvaa työnohjausta.79 Myös suomen kielen oh-

jaus on todettu merkitykseltään laajaksi ja ylimalkaiseksi.80  

Uusia ohjausta koskevia käsitteitä ja termejä syntyy kaiken aikaa. Uusin termi 

cultural supervision tarkoittaa ohjausta, jossa huomioidaan ohjattavien kulttuuriset 

ja sosiaalisten elinympäristöjen eroavaisuudet entistä herkemmin. Kulttuuritausta, 

sukupuoli, ikä, maantieteelliset olot ja talouteen liittyvät tekijät, etnisten ja alakult-

tuuriryhmien jäsenyys yritetään huomioida aikaisempaa tarkemmin.81 

Edellä sanotun perusteella on ilmeistä, että clinical supervision -toiminnasta 

on monta tulkintaa ja sen käsitteellistäminen jäsentymätöntä. Voisiko toimintaa jä-

sentää muulla tavoin? Sekavien käsitemäärittelyjen ohessa toimintaa jäsennetään 

sen erilaisista tavoitteista käsin. Myös Suomessa tunnetaan tavoitteisiin kytkeytyvä 

funktioajattelu, jolla pyritään ymmärtämään toiminnan luonnetta. Kirjallisuudessa 

esitetään toistuvasti muutamia käytettyjä malleja ja käsitejärjestelmiä, joilla yrite-

tään ymmärtää, jäsentää ja ennakoida ohjauksessa tapahtuvia asioita.  

 Kirjallisuudessa ohjauksen keskeisinä elementteinä eli funktioina on mainittu 

normatiivinen (standard setting), formatiivinen (development) ja restoratiivinen 

(support) funktio. Normatiivinen funktio kytkeytyy hallinnon tavoitteisiin, forma-

tiivinen ohjattavan ammatilliseen kehittymiseen ja restoratiivinen ohjattavan hyvin-

 
77 WBW 2013, 16. 
78 WBW 2013 16 “Moreover, different terms are used for the same activity in different contexts.” 
Koivu toteaa, että psykoterapiassa, ohjaustyössä (counselling) ja psykologiassa käsite on lyhennetty 
supervision. Käsitteen todetaan viittaavan myös sosiaalityön hallinnolliseen puoleen, samoin kuin 
hoidon hallintoon Pohjois-Amerikassa. Keskustelua käsitteestä käytiin Englannissa 1990-luvulla 
työnohjauksen tultua sairaanhoitoon.  
79 TPE 2013, 19. 
80 OOY 2014, 50. Suomalainen termi on todettu laaja-alaisuudessaan hyödylliseksi, koska sillä voi-
daan kuvata monenlaista ohjausta monenlaisissa ympäristöissä. Laaja määritelmä onnistuu kuvaa-
maan ohjausta ohjausammatissa sekä ohjausta työmuotona eri yhteyksissä. 
81 CPS 2016, 52 - 53. 
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voinnin tukemiseen. Lisäksi on nimetty ohjaukseen sisältyviä erilaisia tavoitteelli-

sia prosesseja, joita ovat oppiminen (learning process), työntekijän tukeminen (sup-

portive process) ja työn laadun ylläpito sekä valvonta (monitoring process).82  

 Kansainvälisissä artikkeleissa ja kirjallisuudessa toistuvat Heronin kuuden 

kategorian malli, Proctorin interaktiivinen malli ja Severinssonin itsetiedostamisen 

dialogishermeneuttinen malli. Lisäksi esitetään kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen 

lähtökohtaan kytkeytyvät mallit ja holistishumanistinen malli. Esitän seuraavaksi 

näiden mallien ydinajatuksia. Mallit ja käsitejärjestelmät ovat kytkeytyneet vah-

vasti käytäntöön ja ne vaikuttavat olevan ohjauksessa ilmenneiden haasteiden rat-

kaisuyrityksiä. 

Heronin83 kuuden kategorian malli ja sen analyysi esitettiin Journal of Ad-

vanced Nursing -lehden artikkelissa John Heron's six-category intervention analy-

sis: towards understanding interpersonal relations and progressing the delivery of 

clinical supervision for mental health nursing in the United Kingdom.84 Mallin 

avustuksella hoitajien todettiin kehittäneen terapeuttisia valmiuksiaan ja kykyjään 

(therapeutic integrity) havainnoida tarkemmin vuorovaikutusta. Mallia on sovel-

lettu lääketieteessä, sosiaalityössä, yritysmaailmassa, johtamisessa ja hoitajien vuo-

rovaikutustaitojen tutkimisessa. Malli jäsentää ammattilaisen ja asiakkaan välistä 

vuorovaikutusta. Sen avulla tarkastellaan ammattilaisen väliintuloja (interventi-

ons), jotka voivat olla autoratiivisia (authoritative interventions) mahdollistavia ja 

helpottavia (facilitative). Ohjaaja kontrolloi ja suuntaa vuorovaikutusta autoritatii-

visilla interventioilla. Mahdollistavat ja helpottavat interventiot säilyttävät ohjauk-

sen painopisteen ja kontrollin asiakkaalla.85   

Heronin mallin autoritatiiviset interventiot ovat ohjaavia (prescriptive), tie-

dottavia (informative) ja asiakkaan tilannetta rakentavasti vastustavia (confron-

ting). Helpottavat interventiot ovat tietoisuutta puhdistavia (cathartic), vuorovaiku-

tusta ja muutosta lisääviä (catalytic) sekä kannustavia (supportive).86 Ohjaaja miet-

tii aluksi tapaa, jolla hän haluaa vaikuttaa vuorovaikutukseen. Tämän jälkeen hän 

 
82 CUT 2011, 15 - 16. 
83 Ks. Heron J. 1989. Six-category intervention analysis. Human Potential resource group. Univer-
sity on Surrey. Surrey: UK. 
84 Sloan & Watson 2001. Journal of Advanced Nursing- lehdessä julkaistu artikkeli John Heron's 
six-category intervention analysis: towards understanding interpersonal relations and progressing 
the delivery of clinical supervision for mental health nursing in the United Kingdom. 
85 Sloan ja Watson 2001, 206 - 207. 
86 Sloan ja Watson 2001, 210. 
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valitsee kategorian, joista mikään ei ole toista arvokkaampi. Ohjaajan rooli, ohjat-

tavan tarpeet ja ohjaustilanne määrittävät ohjauksen sisällön ja tavoitteen.87 Hero-

nin mallin merkitystä on arvioitu ja mallia on pyritty uudistamaan.88 

Heronin malli käsitteellistää ohjauksessa luontaisen ja aina läsnä olevan jän-

nitteen. Ohjaajan on vaikutettava ohjattavaan ammatillisesti asioita mahdollistaen, 

toisaalta ohjattavalle on annettava tilaa ja vapautta, eikä häntä saa liiaksi rajoittaa. 

Jännite saadaan mallin avulla näkyväksi ja sitä voidaan vuorovaikutuksessa hallita 

kahden kategorian avulla.   

Hoitoalan tieteellisten lehtien artikkeleissa89 on esitetty usein myös Procto-

rin90 interaktiivinen malli. Mallissa Clinical supervision -toiminnasta nostetaan 

esille kolme vuorovaikutuksellista osatoimintoa. Ohjaus voi kehittää ohjattavan 

työssä tarvitsemia tietoja ja taitoja (formatiivinen), vahvistaa ohjattavan työhyvin-

vointia ja vähentää stressiä (restorative). Lisäksi ohjauksen avulla parannetaan oh-

jattavan työn laatua ja autetaan pitämään yllä työnormeja (normative).91 Mallia on 

kritisoitu liian abstraktiksi ja vaikeaksi soveltaa konkreettisissa tilanteissa.92 Proc-

tor pyrki huomioimaan mallissaan samanaikaisesti toiminnassa mukana olevat ja 

eri tahoilta tulevat intressit ja niihin kytkeytyvät tavoitteet.  

Suomalaisille työnohjaajille edelliset mallit ovat myös tuttuja ja niitä maini-

taan myös väitöskirjoissa.93 Mallien pohjalta on tehty samankaltaisia jäsennyksiä. 

Ohjauksen funktioina ja muotoina mainitaan esimerkiksi työnantajauskollinen oh-

jaus (administrative supervision / commitment to agency police), ohjattavan työ-

tyytyväisyyttä ja moraalia kehittävä ohjaus (supportive supervision) sekä tietoja, 

taitoja, tutkimista ja reflektion käyttöä harjaannuttava ohjaus (educational super-

vision).94  

 
87 Sloan ja Watson 2001, 210. 
88 Sloan ja Watson 2001, 206 - 207. Kritiikki on kohdistunut mallin yksipuoliseen käyttöön ja 
väärinymmärrykseen (misconceptions of this framework). 
89 Ks. esim. Sloan ja Watson 2001, 210. Eniten englantilaisessa hoitokirjallisuudessa esillä ollutta 
kolmen käsitteen mallia on kritisoitu liian abstraktiksi ja vaikeaksi soveltaa konkreettisissa tilan-
teissa.  
90 Ks. Proctor B. 1986. Supervision: a co-operative exercise in accountability. In: Marken M. & 
Paynen M. Enabling and ensuring. Leicester National Youth Bureau and Council for Education and 
training in Youth and Community Work, 21 - 23. 
91 Sloan ja Watson 2001, 210. “The formative function is concerned with skills development and 
increasing the supervisee's knowledge; the normative aspect concentrates on managerial issues in-
cluding the maintenance of professional standards and the restorative function is focused on provid-
ing support in an attempt to alleviate the stress inherent in the occupation of nursing.” 
92 Sloan ja Watson 2001, 210. 
93 Heronin, Proctorin ja Severinssonin malleja on kootusti esitetty kirjallisuudessa. Ks. esim. TPE 
2013, 23 - 24.  
94 WBW 2013, 17 - 21. Koivu viittaa Kadushin (1976, 1992) mallin käsitteisiin administrative, sup-
portive, educative, jotka esitellään Proctorin mallissa (1986) käsittein: normatiivinen, formatiivinen 
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Funktiot auttavat erottamaan toiminnasta erilaisia tavoitteita ja jäsentämään 

sitä. Viimeisin funktiojäsennys erottelee toiminnassa ohjattavaa tukevan ja voi-

maannuttavan terapeuttisen ohjauksen (introspective / restorative / personal survi-

val), ohjattavan praktiikkaa helpottavan ohjauksen (professional development) ja 

palvelujen laadunhallintaan kytkeytyvän ohjauksen (quality assurance). Ohjaus voi 

kohdistua lisäksi palvelujen ylläpitämisen tasoon (managing service-delivery), am-

matillisessa kehityksessä avustamiseen (facilitating professional development) ja 

ohjattavan työhön (focusing on practioners work).95 Samoilla ohjattavilla voi olla 

eri ohjaajia, joista jokainen toteuttaa erilaisia funktioita ohjattavien kanssa.96 Ny-

kyisen portfoliomallin mukaisesti, erilaisia malleja, ohjauksen muotoja ja funktioita 

voidaan vapaasti valikoida ja soveltaa kaikenlaisissa verkostoituneissa toimintaym-

päristöissä. Sama ohjaaja ei enää välttämättä toteuta samanaikaisesti kaikkia funk-

tioita yhdessä tietyssä paikassa.97  

Myös Proctorin malli ja uudemmat jäsennykset selventävät ohjauksen vuoro-

vaikutusta ja tekevät näkyväksi sekä käsitteellistävät erilaisten intressien ja tavoit-

teiden samanaikaisuutta ja jopa ristiriitaa. Jos työnantajan intressit korostuvat, kes-

keisiä ovat hallinnon intressit, normit, palvelujen laadukas ylläpito ja hallinta. Jos 

kouluttajatahot määrittävät intressit, silloin hyvässä koulutuksessa korostuvat am-

matin toteuttamisen sisäiset normatiiviset vaatimukset, ohjattavan osaaminen, työ-

taidot ja työssä tarvittavat tiedot. Silloin ammatin ominaisluonne ja hyvän toimin-

nan periaatteet määrittävät intressejä ja ohjauksen sisältöä. Jos toiminnan painopiste 

on ohjattavassa, ohjattavan hyvinvointi on keskeinen intressi. Erilaiset intressit kie-

toutuvat ohjauksessa usein toisiinsa.  

Edellä sanotun perusteella voin todeta, etteivät sen paremmin funktiojäsen-

nykset, mallit, kuin käsitejärjestelmätkään ole täysin ja yleistettävissä olevalla ta-

valla kyenneet selvittämään ohjauksen ydintä toimintana eivätkä ohjauksen yleis-

päteviä elementtejä. Toiminnasta on saatu esille tärkeitä ja oleellisia puolia ja on 

selvennetty erilaisia ohjaukseen vaikuttavia intressejä ja tavoitteita. Ohjauksen 

määrittelyssä ja jäsentämisessä tunnutaan jäävän toistuvasti toiminnan osien (funk-

tioiden) kuvailujen tasolle. Yhtenäisen käsitteistön (nomenclature) ja juuri ohjausta 

varten rakennetun koherentin teorian rakentaminen ei ole onnistunut.   

 
ja restoratiivinen. Koivu jäsentää ja esittelee hienosti Proctorin funktioista käsin clinical supervision 
-toimintaa ja sitä käsittelevää keskeistä kirjallisuutta. 
95 CPS 2016, 23. 
96 CPS 2016, 108 - 109. 
97 CPS 2016, 37 - 38. 
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Funktiojäsennysten lisäksi keskusteluun tuotiin laajempia, systemaattisempia 

ja toimintaa kokonaisvaltaisemmin jäsentämään pyrkiviä malleja. Nursing Ethics -

lehden artikkelissa Confirmation, Meaning and Self-Awareness as Core Concepts 

of the Nursing Supervision Model98 Severinsson esitti käsitteellisen dialo-

gisfenomenologisen mallinsa. Kokonaisvaltaisuudessaan malli tarjosi mielenkiin-

toisen laajennuksen funktiomalleille. Malli kuvasi sitä, millä tavoin ohjauksen dia-

logisessa prosessissa tutkitaan ja tiedostetaan asioita ja viedään opittua edelleen 

omaan työhön. Mallin keskeisiä käsitteitä ovat vahvistaminen (confirmation), mer-

kitys ja tarkoitus (meaning) sekä itsensä tiedostaminen (self-awareness).99 Seve-

rinsson totesi tärkeäksi käsitteiden pitämistä yhdessä. Hän jäsensi ohjausta käyttä-

mällä apuna hermeneuttista kehää, jossa ohjaajan roolia, ohjaustyyliä, ohjausstra-

tegioita ja ohjaajan moraalista vastuuta voitiin tarkastella entistä syvemmin.100  

Severinssonin mukaan dialogissa tulee vahvistaa ohjattavan olemassaolon 

kokemusta (confirming human existence). Toiminta sisältää tietoa (knowledge in 

action) ja käytännön toiminta teoriaa (theory in practice). Dialogi lisää osallistujissa 

tietoisuutta erilaisista käsitteistä ja ilmiöistä. Dialoginen kehä kytkee toisiinsa käy-

tännön kokemuksen (practical experience), kognitiivisen ja emotionaalisen reflek-

tion, asioiden teorioihin yhdistämisen (theoretical reduction), ilmiön kuvaamisen 

hoitokontekstissa (description of phenomena in caring), tunnekokemuksen (emoti-

onal experience), keskeisten arvojen oivaltamisen (insight in fundamental values), 

päätöksenteon ja uuden toiminnan valmistelun (decision making / action prepared-

ness) sekä uudet toiminnan strategiat (new action strategies). Dialogisessa kehässä 

osallistujat voivat lähteä liikkeelle sen eri kohdista.101  

Severinssonin malli muistuttaa ohjauksessa paljon käytettyä reflektiivistä ko-

kemuksellisen oppimisen mallia ja Suomessa 2000-luvun alussa kehitettyä ohjauk-

 
98 Severinsson 2001. Nursing Ethics -lehdessä julkaistu artikkeli Confirmation, Meaning and Self-
Awareness as Core Concepts of the Nursing Supervision Model 
99 Severinsson 2001, 37 - 43. Vahvistamisessa siirrytään dialogisuuden ”kutsusta” varsinaiseen dia-
logiin. Merkityksen tasolla tapahtuu tiedon ja arvojen muuntumista (transformation) sekä tietoisuu-
den syntymistä käsitteistä ja ilmiöstä. Itsetietoisuus (self-awareness) sisältää reflektion ja tunteet 
sekä kielen kehittymisen (development of language) ja kommunikaation. 
100 Severinsson 2001, 36 - 37. 
101 Severinsson 2001, 37 - 43. “‘Knowledge in action’ and ‘theory in practice’ are concepts aimed 
at increasing professional effectiveness by means of a process closely linked to clinical nursing su-
pervision. The process of gaining knowledge consists of creating an awareness of concepts and phe-
nomena that are present and expressed in the supervision process. This also becomes the means of 
reflection and criticism.” 
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sen kokonaisvaltaisuuden huomioivaa mallia, jossa tarkastellaan ohjauksen filoso-

fisia ja tieteenfilosofisia perusteita.102 Keskeistä molemmissa malleissa on dialogi-

suus, johon yhdistyvät kokemus ja sen käsitteellistäminen. Reflektiivisessä koke-

muksellisen oppimisen mallissa kokemus, tunteet, ajattelu ja toiminta kytkeytyvät 

toisiinsa. Kokemuksella rikastetut uudet käsitteet pyritään viemään takaisin työhön.  

Kansainvälisessä keskustelussa esitettiin lisäksi psykologian teorioihin ja 

psykoterapiaan pohjaavia malleja.103 Kognitiivisen clinical supervision-mallin on 

todettu muistuttavan terapiaa, koska yhteistoiminta on vahvasti fokusoitua, struktu-

roitua ja kasvatuksellista. Mallin avulla tarkastellaan ja pyritään muuttamaan yksi-

lön ydinuskomuksia, oletuksia ja automaattisia ajatuksia. Ohjauksessa käytetään 

kognitiivisen terapian menetelmiä.104 Esille on tuotu myös Nicklinin käytäntöä pai-

nottava malli, Rogersin ja Topping-Morrisin ongelmakeskeinen ratkaisumalli, 

Ruotsissa käytetty Erikssonin holistishumanistinen ihmiskäsitys sekä Faugierin hu-

manistinen kasvun ja tuen malli.105 

Kansainvälisessä keskustelussa ei tunnu olevan yhtenäistä käsitystä myös-

kään ohjauksessa käytettävästä mallista.106 Euroopassa käytetään eniten psykody-

naamista mallia ja muita psykoterapian malleja. Clinical supervision -toiminnan 

teoreettinen viitekehys koostuu 98 % psykoterapian teorioista, 20 % humanistiseen 

näkemykseen perustuvista teorioista sekä 19 % käyttäytymistieteellisistä ja oppi-

misteoreettisista (behavioral schools) teorioista.107 Hoitoalalla toimivat ohjaajat 

käyttävät ohjauksen tukena lisäksi hoitotieteen teorioita (nursing theory).108  

Aija Koivun väitöskirjassa Clinical Supervision and well-being at work: a 

four year follow-up study on female hospital jäsennettiin ohjauksessa käytettyjä 

malleja. Hän luokitteli mallit psykoterapiapohjaisiin (ohjauksessa sovelletaan suo-

raan terapian mallia), supervision-spesifeihin (mallit keskittyvät ohjattava-ohjaaja 

suhteeseen) ja integratiivisiin malleihin (muutaman mallin näkökulmia yhdistetään 

 
102 Ks. TVS 2001.  
103 Sloan 2002. Nursing Standard -lehdessä julkaistu artikkeli Clinical supervision models for nur-
sing: structure, research and limitations tarkastelee hoitokirjallisuudessa kuvailtujen ja työssä käy-
tettyjen mallien moninaisuutta (diversity of models). 
104 Sloan 2002, 4 - 5. 
105 Sloan 2002, 5. Ks. myös Nicklin 1995; Rogers & Topping-Morris 1997; Eriksson 1987; Faugier 
(1992). 
106 CUT 2011, 329. 
107 CUT 2011, 328. Käännän tässä Behavioral school -käsitteen oppimisteoreettisiksi näkemyksiksi, 
joiden pohjana on ollut behaviorismi.  
108 CUT 2011, 328. Tutkimus on osoittanut, että 75 % sairaanhoitajien työnohjaajista käyttää ohja-
tessaan teoreettista hoitotyön näkökulmaa (theoretical nursing perspective when supervising).  
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toisiinsa tai etsitään kaikkien mallien yhteisiä piirteitä). Mallin todetaan usein ole-

van pelkästään eklektiivinen. Laajempia ja kokonaisvaltaisempia teorioita on luotu 

yhdistelemällä toisiinsa erilaisia malleja.109  

Miten terapiassa käytettyjen psykologisten mallien valta-asema on ohjauk-

sessa vaikuttanut sen kehittämiseen? Vaikuttaa siltä, että ohjausta on jäsennelty ja 

pohdittu enemmän hoidon ja parantamisen käytännöistä käsin kuin esimerkiksi kas-

vatustieteen ja oppimisteorioiden näkökulmasta. Tämä on ymmärrettävää, koska 

monet työnohjaajat ovat olleet psykoterapeutteja ja psykiatrisia sairaanhoitajia, ja 

he ovat toimineet terveydenhoitoalalla. Ohjausta ei ole nähty ehkä riittävästi oppi-

misen prosessina, joka mahdollistuu sosiaalisen yhteistoiminnan ja yleisten oppi-

misen ehtojen kautta. Kuitenkin juuri oppimisen näkökulma mahdollistaisi ohjauk-

sen yleispätevämmän tarkastelun.110  

Lisäksi ohjausta tarkastellaan usein voittopuolisesti keskittymällä yksilöön. 

Monimuotoinen yhteistoiminta yksinkertaistuu helposti ensisijaisesti yksilön mie-

len merkitysten tarkasteluksi ja merkityksistä neuvotteluksi. Yksilöpainotteisuu-

dessa on saattanut jäädä taka-alalle ohjauksen laajempi, järjestelmällisempi ja ylei-

semmällä tasolla tapahtuva yhteistoiminnan tarkastelu.111  

Edellä sanotun perusteella on nähtävissä, ettei ole olemassa yksimielisyyttä 

ohjauksessa käytetystä mallista. Ohjaus on teoreettisesti ja käytännössä kytkeytynyt 

usein psykoterapiaan, ja osittain ehkä tästä syystä ei ole kehitetty omaa itsenäistä 

ohjauksen teoriaa. Tarkastelen luvun lopuksi vielä kansainvälisessä keskustelussa 

tehtyjä käsiteanalyysejä sekä kirjallisuuskatsauksia, joilla on pyritty lisäämään ym-

märrystä clinical supervision -toiminnasta ja selkiyttämään käsitettä.  

 

2.1.3. Yrityksiä käsiteanalyyseiksi  

 

Englannin terveydenhuoltokriisin jälkeen eri puolilla maailmaa jatkettiin clinical 

supervision -toiminnan luonteen ja käsitteen selventämistä. Tavoitteena oli löytää 

entistä laajempia näkökulmia helpottamaan ohjauksen käytäntöä. Käytännön kehit-

tämisessä hyvänä apuna uskottiin olevan erilaiset käsiteanalyysit ja aikaisempaa 

 
109 WBW 2013, 25 - 26. Ks. Koivu, Clinical Supervision and well-being at work: a four year follow-
up study on female hospital. 
110 Oppimisen näkökulma nostettiin selkeästi esille 2000-luvun vaihteessa. Ks. OOK 2001 ja TVS 
2001. Viime aikoina kirjallisuudessa on usein johdonmukaisesti muistutettu, että ohjaus on ensisi-
jaisesti oppimisen prosessi. Ks. esim. OOY 2014. 
111 Sosiaalisen konstruktivismin näkökulma on tuntunut johtavan helposti liialliseen yksilökeskei-
syyteen. Ks. esim. ONA 2007. 
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keskustelua kokoavat kirjallisuuskatsaukset. Tarkastelen muutamaa keskeistä käsi-

teanalyysiä ja kirjallisuuskatsausta.  

Yedlich analysoi clinical supervision -käsitettä Journal of Advanced Nursing 

-lehdessä julkaistussa artikkelissa Clinical supervision and managerial supervi-

sion: some historical and conceptual considerations.112 Clinical supervisionin (CS) 

ja managerial supervisionin (MS) eli hallinnollisen valvonnan käsitteet todettiin 

artikkelissa sekoittuneen toisiinsa. Yedlichin mukaan käsitteitä ei saanut samaistaa 

toisiinsa, vaikka hallinnollinen toiminta usein edeltääkin ohjausta. Käsitteellisen 

hämäryyden tunnistaminen ja korjaaminen todettiin tärkeäksi ja siksi ohjaus ja hal-

linto oli erotettava toisistaan. Ohjaus saattoi muuten rapistua vain hallinnolliseksi 

valvonnaksi. Ohjauksen käsite oli epäselvä myös suhteessa terapian käsitteeseen. 

Yedlich erotteli käsitteitä tuomalla esille erityisesti hoitoalalla toteutettua oh-

jausta.113  

Käsitteitä määriteltiin usein jotakin erityistä ammattiryhmää varten. Esimer-

kiksi Lyth selvensi käsiteanalyysin avulla hoitajille clinical supervision -toiminnan 

luonnetta ja käsitettä Journal of Nursing -lehdessä julkaistussa artikkelissa Clinical 

supervision: a concept analysis.114 Lyth havaitsi ristiriidan aikaisempien valvontaa 

korostavien määritelmien ja uudempien kirjallisuudessa esitettyjen määritelmien 

välillä.115 Lyth teki kirjallisuuskatsauksen ja käytti siinä apuna Rodgersin evolu-

tionaarista käsiteanalyysiä.116 Hän eritteli käsitteen erilaisia käyttötapoja ja uskoi 

tällä tavoin saavansa esille käsitteen eri puolet. Lyth käytti analyysissään jo val-

miiksi olemassa olevaa menetelmää ja valmiiksi luokiteltua kirjallisuutta.117  

Lyth havaitsi, että  clinical supervision -toiminnan ja käsitteen määrittely oli 

hoitajille vaikeaa, koska hoitotyö vaikutti erilaiselta eri konteksteissa. Määritelmä 

 
112 Yeglich 1999. Journal of Advanced Nursing -lehdessä julkaistu artikkeli Clinical supervision and 
managerial supervision: some historical and conceptual considerations. 
113 Yegdich 1999, 1195. 
114 Lyth 2000, Journal of Nursing -lehdessä julkaistu artikkeli Clinical supervision: a concept anal-
ysis. 
115 Lyth 2000, 722 - 723. 
116 Rodgers 1989, 332. Rodgersilla käsitteet ovat abstraktioita, jotka ovat ilmaistavissa diskursiivi-
sesti tai ei-diskursiivisesti. Käsitteen määrittelyn muodostaa paikallisten attribuutioiden joukko, jo-
hon käsite yhdistetään sosialisaation tai toistuvien interaktioiden kautta. “through sosialication and 
repeated public interaction, a concept becomes associated with particular set of attributes that con-
stitute the definition of a concept”. Käsitteet kehittyvät kolmen vaiheen kautta: merkitys (signifi-
cance), käyttö (use) sekä soveltaminen (application).  
117 Lyth 2000, 723 - 727. “this should enable some analysis of the differing natures of the concept”. 
Fowlerin kirjallisuuden jaottelumalli tarjosi kirjallisuuskatsaukselle jäsennyksen. Tarkastelussa ovat 
clinical supervision tarve ja käsitteen käyttö, havainnot onnistuneeksi koetusta ohjauksesta, käsityk-
set ohjauksen toteutusmalleista sekä huomiot ohjaajaksi valmistautumisesta. Käsitteen attribuutiksi 
todetaan prosessi, joka hyödyttää ja edistää ohjattavan persoonallista ja ammatillista kasvua. Sovel-
lusosassa pohditaan ohjattavan ja ohjaajan edellytyksiä ja hyvin toteutetun ohjauksen seurauksia. 
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jäi hänestä kauaksi ihanteesta. Lyth päätyi lopulta ajatukseen, että toimintaa oli py-

rittävä ymmärtämään laajasti ja varottava liian kapeita määritelmiä.118 Hänen mu-

kaansa samaan aikaan oli mahdollista olla erilaisia ohjausta jäsentäviä näkökulmia, 

jotka kaikki olivat yhtä arvokkaita.119  

Lyth toi keskusteluun näkökulman, joka jää myöhemmille kirjoittajille ja oh-

jaajille pysyväksi tavaksi ymmärtää ohjaus. Hänen mukaansa eri ammatit ja niiden 

työtehtävät poikkeavat toisistaan, ja niiden yhteiset piirteet jäävät näkemyksen 

myötä taka-alalle. Lythin jälkeen ohjaajien on lupa käyttää samasta toiminnasta mo-

nia käsitteitä (käsitepluralismi) ja hyväksyä monien erilaisten näkemysten saman-

aikaisuus yhtä hyvinä (relativismi). Ohjaajan ei tarvitse enää sitoutua johonkin tiet-

tyyn käsitteeseen ja teoriaan, vaan toimintaa voi toteuttaa monista yhtä pätevistä ja 

hyvistä lähtökohdista.  

Lythin käsiteanalyysi tuntuu jäävän käytännön kuvailun tasolle, eikä hän ky-

kene määrittämään käsitettä sillä tavoin, että se riittäisi muuhun kuin konkreettisen 

toiminnan luonnehtimiseen. Myöskään Rodgersin analyysi ei tunnu pääsevän käy-

tännön kuvailua syvemmälle tasolle. Aiemmin muotoiltuja luonnehdintoja toiste-

taan, koska tarkastelutapa kiinnittää huomion siihen, kuinka käsitettä on aikaisem-

min rikastettu ja käytetty.  

Käsitemäärittelyjä tehtiin myös niin, että koottiin aikaisempien kirjoittajien 

määritelmiä ja tämän jälkeen vertailtiin niitä keskenään.120 Williams totesi kirjan 

Skills of Clinical Supervision for Nurses artikkelissa Clinical supervision: commu-

nity nurses’ experience joidenkin määritelmien poikkeavan toisistaan määrittelyä 

ohjaavien periaatteiden suhteen, toisaalta kaikilla määritelmillä oli yhteisiä piirteitä. 

Hänen mukaansa joistakin clinical supervision -määritelmien piirteistä voitiin olla 

yhtä mieltä. Keskeiseksi asiaksi hän mainitsi sen, että aina on kyse kahden tai use-

amman ammattilaisen vuorovaikutuksesta ja työn tarkastelusta reflektion avulla. 

Keskeistä oli myös ohjattavan itsearviointi, jolla haluttiin saada aikaan oppimista ja 

työtaidon kohentumista.121  

 
118 Lyth 2000, 728. “Clinical supervision is a support mechanism for practicing professionals within 
which they can share clinical, organizational, developmental and emotional experiences with an-
other professional in a secure, confidential environment in order to enhance knowledge and skills. 
This process will lead to an increased awareness of other concepts including accountability and 
reflective practice”.  
119 Lyth 2000, 728. “Nurses should also be aware that there may be different but equally valuable 
perspectives on supervision and not allow this to become yet another barrier to its implementation.”  
120 Williams 2005. Artikkeli Clinical supervision: community nurses’ experience kirjassa Skills of 
Clinical Supervision for Nurses. 
121 Williams 2005, 35 - 36. 
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Norjassa Tveiten analysoi clinical supervision -käsitettä tavoitteenaan helpot-

taa hoitajien käytännön työtä. Journal of Nursing Management -lehdessä julkais-

tussa artikkelissa Evaluation of the concept of supervision related to public health 

nurses in Norway hän teki käsiteanalyysiä ja arvioi clinical supervision -toiminnan 

soveltamisen mahdollisuuksia Norjan terveydenhuollon tarpeista ja käytännöstä kä-

sin.122 Tveiten sovelsi tekemäänsä kirjallisuuskatsaukseen Morsen laadullista me-

todia.123 Tveitenin mukaan käsite on empiirisen kokemuksen synnyttämä moniulot-

teinen henkinen muotouma (complex mental formulation of empirical experience) 

sekä suoraan tai epäsuoraan kokemuksesta muodostettujen havaittavien tosiasioi-

den kognitiivinen edustus (cognitive representation of perceptible realities formed 

be direct or indirect experiences). Toiminnan kognitiivinen kartta (cognitive map-

ping of behaviors) sisältää erilaisia käsitteitä. Käsitteen määrittelyssä rakenteellisia 

elementtejä määritellään ja arvioidaan (concept evaluation). Tveitenille käsite on 

kollektiivisten tekojen osoitin ja ilmaisin (indicator of collective actions concerning 

behavioral concepts).124  

Morsenin ja Tveitenin mukaan käsitteet ovat välittäjiä tosiasioiden ja abstrak-

tioiden välillä. Käyttäytymiskäsitteitä (behavioral concepts) ei voida suoraan ha-

vaita, koska ne edustavat moniulotteisia tekoja (complexes of actions), aikomuksia 

ja haluja (intentions) sekä tunteita (emotions).125  

Tveitenin mukaan käsiteanalyysillä voitiin tavoitella erilaisia asioita. Episte-

mologisessa lähestymistavassa käsite pyritään määrittelemään selkeästi niin, että 

eri käsitteet erotetaan toisistaan. Loogisuus määrittelyn tavoitteena tarkoittaa käsit-

teen yhteen sovittamista muihin olemassa oleviin käsitteisiin. Pragmaattisessa lä-

 
122 Tveiten 2005. Journal of Nursing Management -lehdessä julkaistu artikkeli Evaluation of the 
concept of supervision related to public health nurses in Norway. 
123 Tveiten 2005, 13. Käsiteanalyysi kohdistuu kahteenkymmeneen tieteelliseen artikkeliin vuosilta 
1996 - 2001.  
124 Tveiten 2005, 14. 
125 Tveiten 2005, 14. Strukturaaliset piirteet koostuvat käsitteen määritelmästä (definition), tunnus-
omaisista piirteistä (characteristics), käsitteen rajoista (boundaries), ennakkoehdoista (preconditi-
ons) ja lopputuloksesta (outcomes). Käsitteet ovat substansseja, joiden rakenne on koostunut 
(constructs are composed) ja jotka voidaan linkittää yhteen muodostettaessa teoreettista viiteke-
hystä. Käsitteet ovat välittäjiä (link) tosiasioiden (data) ja abstraktioiden välillä ja välineitä, joilla 
tosiasiat organisoidaan ja abstrahoidaan, perustavia teorian kehityksessä. Käyttäytymiseen liittyvien 
käsitteiden todetaan edustavan kompleksisia tekoja (complexes of actions), aikomuksia ja haluja 
(intentions) sekä tunteita. Nämä eivät ole suoraan havaittavissa. Käyttäytymiskäsitteiden (behavioral 
concepts) käytöllä voidaan kommunikoida monimuotoista käyttäytymistä toisille, myös käsitteiden 
mittaaminen, manipulaatio ja soveltaminen mahdollistuvat. Ammatin toteutusta ohjaava teoria ja 
filosofinen perusta muodostuvat käsitteistä. Käsiteanalyysillä voidaan arvioida myös hoitoalan kä-
sitteitä niiden kypsyystason ja kehitystason näkökulmasta.  
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hestymistavassa käsitettä yritetään soveltaa arkielämään ja saada se operationali-

soiduksi. Kielellisessä tavoitteessa selvitetään käsitteen tarkoituksenmukaisuutta ja 

sen ymmärrettävyyttä eri käyttöyhteyksissä. Tveitenilla oli käsitteenmäärittelyssä 

pragmaattinen tavoite.126    

Rice julkaisi Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing -lehdessä ar-

tikkelissa Clinical supervision for mental health nurses in Northern Ireland: for-

mulating best practice guidelines oman käsiteanalyysinsä ja toivoi, että sitä voitai-

siin käyttää apuna järjestettäessä Pohjois-Irlannin mielenterveyshoitoa. Rice analy-

soi vertailevan kirjallisuuskatsauksen ja haastattelututkimuksen avulla clinical su-

pervision -käsitettä ja ohjauksen toteutuksen ongelmia Pohjois-Irlannissa.127 Rice 

teki käsiteanalyysinsä kokoamalla jo julkaistuja määritelmiä ja pyrki edelleen ko-

koamaan niistä käytäntöä hyödyttävän määritelmän mielenterveydenhoitoa var-

ten.128  

Tveitenin analyysi oli pragmaattinen, ja se kokosi yhteen ohjaajien saamaa 

kliinistä kokemusta. Analyysi tuntuu jäävän kokemuksen kuvailun ja nimeämisen 

tasolle. Ricen käsiteanalyysiä määrittivät aikaisemmat määritelmät ja uudessa mää-

ritelmässä ensisijaisesti käytännön tarpeet. Edellä sanotun perusteella voidaan sa-

noa, että sen paremmin käsitteenmäärittelyt kuin kirjallisuuskatsauksetkaan eivät 

ole tarjonneet uutta laajempaa jäsennystä ja toiminnan luonnetta selkeästi kuvaavaa 

käsitettä.  

 

2.1.4. Kokonaisnäkemys puuttuu 

 
Tässä luvussa tarkastelin clinical supervision -toimintaa ja käsitettä kansainväli-

sessä keskustelussa. Toiminnasta esitettiin erilaisia tulkintoja, jotka toivat ohjauk-

sesta esille sirpaleisesti sen erilaisia puolia. Ohjauksen ydin ja toiminnan keskeiset 

elementit ovat erilaisista tarkasteluista huolimatta jääneet edelleen hämäriksi ja yh-

teisymmärrys niistä puuttuu.  

 
126 Tveiten 2005, 14. 
127 Rice 2007. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing -lehdessä julkaistu artikkeli Clin-
ical supervision for mental health nurses in Northern Ireland: formulating best practice guidelines. 
128 Rice 2007, 517. Ohjaus määritellään ohjattavajohtoiseksi formaaliseksi prosessiksi, jossa on ai-
kaa ammatilliselle tuelle ja oppimiselle. Ohjattavalle mahdollistuu tietojen, taitojen ja pätevyyden 
lisääminen, joiden välityksellä potilaan paras hoito voi toteutua. Oleellista on hoitajan koko uran 
ajan kestävä reflektiivinen praktiikka. Ohjaus kehittää hoitajan kliinistä itsenäisyyttä, itsearvostusta 
ja johtaa ammatilliseen ja persoonalliseen kehitykseen. 
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Keskustelun lähestymistavat eivät ole ratkaisseet toimintaan, käsitteeseen ja 

teorioihin kytkeytyviä ongelmia. Ne ovat enemmänkin ylläpitäneet jäsentymättö-

myyttä ja siirtäneet sitä eteenpäin. Tarkastelujen lähtökohtana ovat olleet erityisesti 

hoitajien työn haasteet, joihin on haluttu reagoida ja yrittää ratkaista arjen ongelmia. 

Lisäksi erilaisten käsitejärjestelmien muotoilu on helpottanut toiminnan ja ohjauk-

sen vuorovaikutuksen jäsentämistä ja seuraamista. Funktiojäsennykset ovat nosta-

neet toiminnasta hyvin esille sen erilaisia puolia.  

Käsitemäärittelyissä ja kirjallisuuskatsauksissa toistettiin aikaisempia näke-

myksiä ja määrittelyjä sekä rakennettiin niiden pohjalta uusia määritelmiä. Tämä 

on lisännyt ja ylläpitänyt sekaannusta, ja kokemuksen ylittävää yleisempää näkö-

kulmaa on ollut hankala tavoittaa. Lisäksi syntyi pysyväksi jäänyt uskomus, että 

toimintaa voitiin määritellä monin tavoin ja toiminnan tukena käyttää monenlaisia 

käsitteellisiä malleja, koska toimintaympäristöt ja niissä tehtävät työt ovat erilaisia 

eikä niissä ole paljoakaan yhteisiä piirteitä.  

 

2.2. Työnohjauksen käsite suomalaisessa keskustelussa 

 

Tarkastelen seuraavaksi kansainvälistä clinical supervision -toimintaa vastaavaa 

toimintaa Suomessa. Meillä työhön kytkeytyvästä ohjauksesta on käytetty monien 

muiden ohjauksen toteuttamismuotojen ja termien rinnalla pääasiassa termiä työn-

ohjaus. Ovatko kansainvälisessä keskustelussa ilmenneet toiminnan ja käsitteen 

määrittelyn hankaluudet nähtävissä myös meillä? Mitkä ovat suomalaisen työnoh-

jauksen tarkastelun ja tutkimuksen peruslähestymistavat?   

Suomalainen lähdeaineistoni koostuu 1980-luvulta lähtien julkaistusta kes-

keisestä työnohjausta käsittelevästä kirjallisuudesta nykyhetkeen. 1980-luvulla jul-

kaistiin usean kirjoittajan tekstikokoelmia ja yksittäisten kirjoittajien avaavia pu-

heenvuoroja. Kirjoittajat tarjosivat usein näkökulmaansa muille ohjaajille hyväksi 

ohjauksen käytännöksi. Aikaisemmat näkemykset haluttiin säilyttää, koska niitä 

kerryttämällä uskottiin työnohjauksen luonteen myöhemmin selviävän. Menettely 

kuvasti epävarmuutta tavassa ymmärtää työnohjaus. Työnohjaus ajateltiin uudeksi, 

kehittyväksi ja myöhemmin perusteiltaan selkiytyväksi toiminnaksi.129 

 
129AKA 1984, 10; HAJ 1983, 1, 3. 
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Kirjoittajat ovat soveltaneet ohjaukseen kunkin ajan muotiteorioita ja vallit-

sevia käsityksiä ihmisestä. Viime vuosina ohjausta koskevassa keskustelussa on ko-

rostettu ratkaisukeskeisiä ja valmentavia näkökulmia. Teokset ovat rakenteeltaan 

työnohjaajia ja muitakin ohjaajia käytännössä hyödyttämään pyrkiviä oppi- ja opas-

kirjoja. Viime vuosina Suomessa on myös ilmestynyt työnohjausta koskevaa väi-

töskirjatasoista tutkimusta. Myöhemmässä keskustelussa aiemmin keskeiset työn-

ohjauksen käsitteen ja toiminnan ytimen ymmärtämisen kysymykset ovat siirtyneet 

taka-alalle. Viimeisimmässä Keski-Luopan väitöskirjassa Kohti kokonaisvaltaista 

työnohjauksen teoriaa työnohjauksen käsitettä ja toiminnan ydintä pyritään jälleen 

selventämään.130 Myös suomalaisessa kirjallisuudessa ihmetellään läpäisevästi 

työnohjauksen luonnetta, ja erityisesti varhaisessa keskustelussa yritetään määri-

tellä työnohjauksen käsitettä. Kysymys ohjaukseen soveltuvasta teoriasta on myös 

jatkuvasti keskeinen. 

 Suomessa näkemyksissä siirryttiin psykoanalyysin ja psykodynaamisen teo-

rian ja hyväksi havaittujen toimintaohjeiden kautta kasvatustieteeseen ja yritykseen 

rakentaa kaikenlaisen ohjauksen yhteinen teoria. Kognitiivisuudesta haettiin työn-

ohjaukseen selkeyttä, konkreettisuutta, tehokkuutta ja lyhyempää kestoa. Empiiri-

nen tutkimus on näkynyt ohjauskirjallisuudessa ajoittain ja viime vuosina yhä sel-

vemmin. Tarkastelen seuraavaksi näitä suomalaisessa keskustelussa esillä olleita 

keskeisiä puheenvuoroja ja työnohjauksen kehittymisen piirteitä. 

 

2.2.1. Psykoterapeuttinen lähestymistapa  

 

Suomessa julkaistun alkuvaiheen työnohjauskirjallisuuden sijoitan ajallisesti 1980-

luvulta vuosituhannen vaihteeseen. Alkuvaiheessa kirjallisuus ja ohjauksen käy-

täntö kytkeytyivät psykoanalyyttiseen ja psykodynaamiseen ajattelutapaan ja käsit-

teistöön. Psykoanalyyttis-dynaaminen lähtökohta ohjauksen teoriana, vuorovaiku-

tuksen perustana ja menetelmänä korostui. Alkuvaiheen keskeistä kirjallisuutta oli-

vat Työnohjaus terveydenhuollossa ja opetustyössä (TTO 1983)131, Avointen jär-

 
130 Ks. Keski-Luopa 2018 Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa. 
131 Käytän tekstissä esitellessäni keskeistä suomalaista kirjallisuutta teosten kirjoittajien nimiä, te-
osten nimiä ja alaviitteissä teoksista vain lyhenteitä. Teokset ovat usean kirjoittajan teoksia ja kir-
joittajien nimien sekä teosten nimen toistamisen poisjättämisen uskon palvelevan tekstin helppolu-
kuisuutta. Myös luvussa 3 on analyysin kohteena kansainvälistä ja suomalaista kirjallisuutta. Luvun 
teemojen yhteydessä on kätevintä viitata lyhenteillä lähteisiin. Myös alaviitteistä voisi tulla nimien 
kanssa tarpeettoman laajoja. 
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jestelmien teoria työnohjauksen viitekehyksenä (HAJ 1983), Työnohjaus - amma-

tillisen kasvun avain (AKA 1984), Opettajien työnohjaus kasvatuksen tukena (OKT 

1985) sekä Työnohjaus ja opettajan tietoisuus (SOT 1987). Tarkastelen seuraavaksi 

lähemmin teosten lähtökohtia ja keskeisiä näkemyksiä.  

 Työnohjaus terveydenhuollossa ja opetustyössä -teos kytkeytyi psykoana-

lyyttiseen ja psykodynaamiseen lähtökohtaan. Kirjoittajat totesivat edustavansa 

myös kasvatustiedettä ja aikuiskasvatustiedettä. Työnohjaus määriteltiin työn on-

gelmien ymmärtämistä syventäväksi aikuisopetusmenetelmäksi ja käsitteen sekä 

teorian ongelmat olivat tarkasteluissa keskeisiä.132 Yhtenäinen työnohjausteoria 

puuttui ja monenlaisia tutkimus- ja taustateorioita todettiin käytettävän sekavasti. 

Teoksen keskeinen ajatus oli, että työnohjaukseen soveltuu parhaiten psykodynaa-

minen teoria.133 

Harri Hyypän Avointen järjestelmien teoria työnohjauksen viitekehyksenä -

julkaisussa kirjoittaja tarjosi virikkeitä mahdollista tulevaa työnohjauksen teoriaa 

varten. Työnohjauksen käsite ja teoria todettiin kehittymättömiksi, teorian kuiten-

kin uskottiin tulevaisuudessa kehittyvän. Kirjoittaja tarjosi ohjauksen jäsentämisen 

ja ymmärtämisen avuksi psykodynaamisiin teorioihin kuuluvaa avointen järjestel-

mien teoriaa. Näkökulma kytkettiin aikuiskasvatukseen ja kasvatuspsykologiaan.134 

Kirjoittaja totesi ohjauksen tukena psykoanalyyttisen teorian hyödyllisimmäksi ja 

tärkeimmäksi.135 

Työnohjaus - ammatillisen kasvun avain -teoksessa koottiin kirkon piirissä 

saatua kokemusta työnohjauksesta väliraportiksi nimettyyn artikkelikokoelmaan. 

Työnohjaus todettiin toimintana epämääräiseksi ja toiminnan luonteeseen, käsittee-

seen ja teoriaan liittyviä ongelmia otettiin esille. Epämääräisestä työnohjauksesta 

voitiin sanoa vain toistaiseksi voimassaolevaa.136 Työnohjauksen uskottiin kehitty-

vän tulevaisuudessa, jos sitä ei määritellä liian tiukasti ja hyväksytään erilaiset nä-

kemykset ja käytännöt: ”Oli tarpeen yhä uudelleen selvitellä, mikä on työnohjauk-

sen ydinasia, mikä on työnohjausta ja mikä ei. Toisaalta oli yhtä oikeutettua sanoa, 

ettei työnohjausta voida yleisesti ja tarkasti määritellä.”137 

 
132 TTO 1983, takakansi, 10, 12 - 13. 
133 TTO 1983, 19 - 20.  
134 HAJ 1983, 3, 79. 
135 HAJ 1983, 14 - 15.  
136 AKA 1984, 8 - 29, 17 - 22. 
137 AKA 1984, 9 - 10.  
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Teoksessa Opettajien työnohjaus kasvatuksen tukena Sinikka Ojanen kokosi 

opettajien työnohjauksesta saatua kokemusta. Kirjoittaja totetaa työnohjauksen kä-

sitteessä ja määritelmissä olevan toistuvasti jotain vialla. Määritelmät vaikuttivat 

pinnallisilta, yhtä yleistä ja erilaisia tavoitteita huomioivaa määritelmää ei ollut löy-

detty. Ongelmana oli se, että toimintaa voitiin tarkastella monesta näkökulmasta.138 

Mielenkiintoinen ajatus oli, että määritelmiä pitäisi välttää: ”Työnohjauskysymystä 

ei ratkaista määritelmien eikä käsiteanalyysien avulla. Tarkat ja ahtaat määritelmät 

sokeuttavat helposti asian tai ilmiön monimuotoisuuden mieltämisen.”139  

Teoksessa Työnohjaus ja opettajan tietoisuus Inkeri Sava esitteli opettajien 

työnohjausprosessia selventävän empiirisen tapaustutkimuksen. Jälleen työnoh-

jauksen olemus, käsite ja tarkoitus näyttäytyivät kirjoittajalle ongelmallisena.140 

Kirjoittaja esitteli opettajien työnohjauksessa käytettyjä teorioita ja käsitteenmää-

rittelyjä ja hän totesi näkökulmansa kasvatustieteelliseksi.141 Hänestä etenkin psy-

koanalyyttinen ja systeemiteoreettinen lähtökohta oli työnohjauksessa tärkeä ja hän 

totesi opettajan työn ihmissuhdeammatiksi, jossa ”opettaja on ennen kaikkea itse-

ään, omaa toimintaansa sekä psykodynaamista taustaansa tiedostava ja ymmärtävä 

persoonallisuus.”142  

Työnohjauksen alku Suomessa kytkeytyi läheisesti psykoanalyyttiseen, psy-

kodynaamiseen ja psykoterapeuttiseen lähtökohtaan. Monet työnohjaajat olivat 

psykoterapeuttitaustaisia ja siksi psykoterapiasta omaksuttu työote korostuu, vaikka 

psykoterapiaan haluttiin sanallisesti tehdä selkeästi eroa. Ohjausvuorovaikutus 

muistutti psykoterapeuttista asiakassuhdetta. Alkuvaiheen kirjallisuudessa pohdit-

tiin myös työnohjauksen tieteellistä perustaa ja kirjoittajat kokosivat ohjaukseen 

sopiviksi oletettujen teorioiden luetteloita.143 Paljon keskusteltiin teorian yleisestä 

merkityksestä ja hyödystä työnohjauksessa sekä mahdollisesta hyvästä ja huonosta 

teoriasta.144 

 
138 OKT 1985, 55 - 63, 67 - 71.  
139 OKT 1985, 8, 56 - 57. Kirjan esipuheessa Ojasella todetaan olevan pitkä psykoterapia- ja työn-
ohjauskokemus. Ojanen näyttää edustavan kasvatustieteellisestä lähtökohdastaan huolimatta vah-
vasti psykoanalyyttistä näkemystä. Myöhemmin Ojanen rakentaa ohjausteorian, jossa psykoanalyyt-
tinen teoria on merkittävässä osassa.  
140 SOT 1987, 5, 9.  
141 SOT 1987, 10. 
142 SOT 1987, 9. 
143 SOT 1987, 19 - 25. 
144 HAJ 1983, 80; TTO 1983, 33 - 34; OKT 1985, 201 - 202. 
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Työnohjauksen luonnetta toimintana ja käsitteenä ei alkuvaiheen kirjallisuu-

dessa kyetty selventämään, koska psykoanalyyttis-dynaaminen ja psykoterapeutti-

nen lähtökohta eivät tarjonneet tarpeeksi selkeitä ja käytännön ylittäviä käsitteitä 

toiminnan jäsentämiseen. Lähtökohta kuitenkin auttoi työnohjaajia arjen haasteissa, 

koska se säilytti ohjattavakeskeisyyden ja dynaamisen vuorovaikutuksen seuran-

nan. Lisäksi psykoterapian ymmärtämisen metodi tarjosi ohjaajalle mahdollisuuden 

keskustella ohjattavan mielessä olevista kokemuksellisista ja yksilöllisistä merki-

tyksistä. Yksilökeskeisyyden korostuessa ohjauksen yleisempi ja myös ohjauksen 

muita puolia huomioiva teoria saattoi tuntua tarpeettomalta. Kansainvälisen tarkas-

telun tavoin työnohjauksen alkuvaiheessa jäätiin meilläkin kokemuksen tasolle ja 

käytännön ongelmia ja haasteita pohdittiin reaktiivisesti.  

 

2.2.2. Voiko kasvatustiede tarjota yhtenäisteorian?  

 

Vuosituhannen vaihteessa ilmestyi lähekkäin kaksi merkittävää teosta Ohjauksesta 

oivallukseen – ohjausteorian käsittelyä (OOK 2001) sekä Työnohjaus vai supervii-

saus –  työnohjausprosessin filosofisten ja kehityspsykologisten perusteiden tarkas-

telua (TVS 2001). 145 

Alkuvaiheen 1980-luvun kirjallisuudessa teoriaa väheksyttiin tai ainakin sii-

hen suhtauduttiin varautuneesti. Reaktiona väheksymiselle nyt tavoiteltiin yhtenäis-

teorian rakentamista kaikenlaista ohjausta varten. Teorian ohella yhä pohdittiin 

työnohjauksen luonnetta toimintana ja työnohjauksen käsitettä. Vuosituhannen 

vaihde oli ainutlaatuinen ajanjakso, koska silloin vielä uskottiin kaikenlaisessa oh-

jauksessa sovellettavaan työnohjauksen määritelmään ja yhtenäisteoriaan. Tämän 

jälkeen ajatus yhtenäisestä käsitteestä ja ohjauksen teoriasta heikkenee.  

Sinikka Ojanen kytki teoksensa Ohjauksesta oivallukseen – ohjausteorian kä-

sittelyä aikuiskasvatustieteeseen, ja totesi ohjaajat pedagogeiksi, jotka vahvistavat 

ja edistävät ohjattavansa ammatillista kehittymistä eri koulutusasteilla.146 Ohjaus 

oli hänestä sekavaa, koska siitä puuttuu yhtenäinen taustateoria ja ohjaajat eivät 

kyenneet näkemään työnohjauksen varsinaista luonnetta.147 Ohjaajat eivät tuntu-

neet ymmärtävän runsaasta kokemuksesta huolimatta samalla tavoin työnohjauksen 

 
145 Keski-Luopa toteaa väitöskirjansa Työnohjaus vai superviisaus –  työnohjausprosessin filosofis-
ten ja kehityspsykologisten perusteiden tarkastelua -teoksen teemoja syventäväksi tieteelliseksi tut-
kimukseksi. Ks. Keski-Luopa 2018, Kohti Kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa.  
146 OOK 2001, 7, 21. Ks. Sinikka Ojanen, Ohjauksesta oivallukseen. 
147 OOK 2001, 11 - 14. 
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käsitettä. Koska teoriapohja oli hajanainen ja varsinainen ohjausteoria puuttui, Oja-

nen totesi työnohjauksen heijastavan eri ammattien toimintaympäristöjä ja ajattelu-

tapoja. Ohjausta tulisi perustella löydettävissä olevalla ”työnohjauksen varsinaisuu-

della” ja ”työnohjaustodellisuuden olemuksella.”148 Teoriat ja käytäntö tuntuivat 

jäävän toisistaan irrallisiksi, ja tästä syystä erilaisia kriteereitä ja tavoitteita ei voitu 

kytketä laajempaan tietojärjestelmään. Tällaisessa tilanteessa ohjausta toteutettiin 

”kuin villissä lännessä”. Ohjaajien täytyi ymmärtää uudelleen teorian tarpeellisuus 

käytännön työn tukena.149  

Sekavuutta aiheutti myös kasvatusarvojen, kasvatusteorian ja kasvatusfiloso-

fian pohdinnan puute. Ohjaajien yksityiset käytännöt, itselle mieluisat menetelmät 

ja omat tärkeät kokemukset suuntasivat ohjaajien toimintaa, eivätkä he kyseenalais-

taneet ohjauksen perustana olevia arvojaan. Ohjaajat pitivät omia ohjauskäsityksi-

ään itsestään selvinä.150 Ohjaajien täytyi tutkia tapaansa ohjata ja tiedostaa vuoro-

vaikutuksessa vaikuttavia tekijöitä. Heidän tuli ymmärtää, mitä seuraa ilman teoriaa 

toimimisesta ja tutkittava ohjatessaan entistä enemmän juuri teorian merkitystä.151 

Ojanen kokosi kaikenlaiseen ohjaukseen soveltuvan erilaisia teorioita ja filo-

sofiaa yhdistävän yleispätevän teoriakokonaisuuden, joka rakentui kokemuksellisen 

oppimisen teoriasta, konstruktiivisesta oppimisteoriasta, filosofisesta dialogisuu-

den lähtökohdasta ja psykoanalyyttisestä teoriasta.152 Psykoanalyyttisen ja kasva-

tustieteen lähtökohdan hän rinnasti samankaltaisina, koska niissä kummassakin oli 

tiedostamattoman käsite ja molemmissa käytettiin hermeneuttista metodia ihmisen 

ymmärtämisen apuna.153  

Hahmoteltu teoria sisälsi Ojasen mukaan uudenlaisen oppimiskäsityksen, 

joka huomioi yksilön kokemukset ja tämän itsenäisenä tietämisensä rakentajana. 

 
148 OOK 2001, 12. 
149 OOK 2001, 11 - 12. 
150 OOK 2001, 12, 14. 
151 OOK 2001, 8. 
152 OOK 2001, 21 - 24. Pääteoriana on kokemuksellisen oppimisen teoria, jossa korostetaan oppimi-
sen yhteyttä kokemuksiin, joita työstetään ja tulkitaan itselle merkityksiksi tutkimisen ja reflektion 
avulla. Vain koettu tieto todetaan tiedoksi. Aputeoriana toimivassa konstruktivistisessa oppimisteo-
riassa oppija rakentaa itse aktiivisesti tietoaan. Mielekäs oppiminen kytkeytyy sosiaaliseen vuoro-
vaikutukseen ja asioiden ymmärtämiseen. Oppimisen filosofinen lähtökohta on dialogisuus. Oppi-
misen kontekstisidonnaisuutta, sisältöä ja oppimistilannetta korostetaan. Yhtenäisteorian erityisteo-
riana on psykoanalyyttinen teoria, joka kykenee jäsentämään mielen sisäisiä, myös alitajuisia asioita 
ja asioiden merkityksenantoprosesseja. Luonteeltaan kompleksisen ja tiedostamattomia tekijöitä si-
sältävän vuorovaikutuksen parempi ymmärtäminen mahdollistuu.  
153 OOK 2001, 21 - 24. Ojanen kritisoi kasvatustieteitä tiedostamattoman käsitteen sivuuttamisesta. 
Kasvatustiede ja psykoanalyyttinen teoria ovat lähentyneet toisiaan. Molemmat toteuttavat herme-
neuttista tutkimusta ja niiden yhteinen tavoite on tutkia mielen toimintaa ja subjektiivista kokemusta. 
Käytetyt käsitteet vain eroavat ja poikkitieteellisyys hyödyttäisi molempia.  
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Ohjattava oli aktiivinen ja hän oppi erilaisissa konteksteissa eri tavoin, usein kui-

tenkin parhaiten muiden kanssa dialogissa ja yhteistoiminnassa. Mukana oli jälleen 

hyväksi koettu psykoanalyyttinen teoria, jonka avulla ohjauksessa voitiin säilyttää 

hyödylliseksi koetut alitajunnan, tiedostamattoman mielen käsitteet ja huomioida 

yksilön ainutlaatuinen kokemusmaailma. Ojasen mukaan teoriakokonaisuudella 

voitiin jäsentää yksilön mielen monimutkaisia merkityssuhteita ja monimuotoista 

vuorovaikutusta.154  

Ohjauksesta oivallukseen – ohjausteorian käsittelyä teoksen ajatukset jäävät 

vaikuttamaan pysyvästi myöhempään ohjausta koskevaan keskusteluun ja käytän-

töön. Ensinnäkin itsen tiedostaminen on keskeistä. Ohjauksessa ohjattava siirtyy ei-

tietoisesta työskentelystä kohti syvempää ymmärrystä ja itseä koskevaa oivallusta. 

Ohjattavan tulee kehittyä tietoiseksi sillä tavoin, että hän kykenee itsenäisesti hal-

litsemaan työtään.155 Keskeisiä ohjattavan kehittymisessä ovat ohjauksessa toteu-

tettu tutkiva työote ja reflektio.156 Myös käyttöteorian käsite vakiintuu osaksi oh-

jauksesta käytävää keskustelua ja käytäntöä. Käsite kytkeytyy omaksutun tiedon ja 

tosiasiallisen käyttäytymisen epäsuhtaan ja tätä jännitettä aletaan pitää tärkeänä oh-

jauksessa kehittymisen mahdollistajana.157  

 Ojanen korosti ohjauksessa kasvatustieteen merkitystä ja esitti ohjauksen jä-

sentämisen avuksi Kolbin kokemuksellisen oppimisen perusparadigmoja. Tämän 

ehdotuksen myötä keskustelussa vahvistuu konfliktisuuden käsite. Yksilö kokee 

työssään konfliktisuutta, jonka hän siirtää ohjaukseen käsiteltäväksi sisällöksi. Oh-

jaus toimintana on konfliktista, koska siinä käytetään tietoisesti ristiriitaa synnyttä-

viä menetelmiä, tutkitaan ja kyseenalaistetaan ohjattavan omaa kokemusta ja tul-

kintoja asioista.158   

Työnohjaus vai superviisaus – työnohjausprosessin filosofisten ja kehityspsy-

kologisten perusteiden tarkastelua -teoksessaan Keski-Luopa toteaa täydentävänsä 

 
154 OOK 2001, 23 - 24.  
155 OOK 2001, 26 - 32. 
156 OOK 2001, 73, 75 - 76. 
157 OOK 2001, 91 - 94.  
158 OOK 2001, 104 - 115, 117 - 120, Ojanen vertailee Kolbyn mallia Deweyn malliin ja toteaa, että 
keskeistä niissä on havainto nykyisen toimintatavan toimimattomuudesta toimijan sen hetkisessä 
ympäristössä. Tilanteessa syntyy tarve tutkia ja määritellä ongelmia, tutkia tilanteiden ehtoja ja laa-
tia toimintahypoteeseja. Hypoteeseja testataan ensin ajatuksissa ja tämän jälkeen toiminnassa. Hy-
poteesi muunnetaan alustavaksi käsitteeksi esim. kateudeksi työkaveria kohtaan, jota voidaan sovel-
taa oletuksena käytännön toiminnassa. Hypoteesien toimivuus käytännössä tuo toimijalle toimintaa 
koskevaa kontrollin tunnetta. 
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edellistä teosta. Myös hän kytki työnohjauksen kasvatustieteeseen ja nimesi sen toi-

mintana erityiskasvatukseksi.159 Keski-Luopa näki työnohjaus-käsitteen ongelmat 

edellisen teoksen kanssa samansuuntaisesti ja samoista syistä johtuviksi. Käsite oli 

hänestä hämärä ja harhauttava, eivätkä erilaiset määrittely-yritykset olleet lisänneet 

ymmärrystä työnohjauksesta.160 Kirjoittaja teki työnohjauksen historiaan analyysiä, 

koska hän ajatteli sen aikaisempien vaiheiden selittävän nykytilannetta. Johtopää-

töksenä kirjoittaja totesi työnohjauksen toimintana ja käsitteenä hämäräksi, koska 

ne sisälsivät aikasidonnaisia toiminnan tavoitteita, jotka vaikuttavat myöhemmin 

ehkä vierailta.161  

Keski-Luopan mukaan ohjauksen keskeinen ongelma oli työnohjauksen ha-

janainen teoriatausta.162 Sekavuus johtui selkeän teorian ja työnohjauksen perus-

idean puutteesta ja yksittäisten kirjoittajien omiin tarpeisiin ja tottumuksiin pohjau-

tuvista kuvauksista, jotka yleistettiin toisille ihanteellisen toiminnan malleiksi. Seu-

rauksena olivat sekavat menetelmät, teorian korvaavat mielikuvat sekä heikot ja 

pinnalliset toiminnan perustelut. Edeltäjänsä tavoin kirjoittaja uskoi jonkinlaiseen 

”varsinaisuuteen” ja ”todelliseen” pohjautuvaan teoriaan, jonka avulla ohjauksen 

periaatteita voitaisiin perustella ja joiden varaan työnohjausprosessi voisi rakentua 

ja ohjauksen seuranta mahdollistua.163  

Keski-Luopa havaitsi ohjauksen historiaan kohdistuvassa analyysissään yh-

tenäisen työnohjausteorian kehittämisen kulttuurisia esteitä.164 Ohjauksessa näytti 

vaikuttavan kunkin ajan kulttuuriin, kasvatusfilosofiaan ja tieteenfilosofisiin käsi-

tyksiin kytkeytyvät tiedostamattomat oletukset ja toimintatavat. Nämä jäivät voi-

maan, vaikka toiminnan perustelut menettivätkin merkityksensä. Tietyn ajankoh-

dan paineet, tarpeet, ajattelutottumukset ja toimintatavat tuli tiedostaa, koska näin 

toimittaessa menneisyyden uskomukset ja oletukset eivät enää päässeet vaikutta-

maan niin vahvasti uuteen teoriaan ja toimintaan.165 

 
159 TVS 2001, 7, 62. Myöhemmässä väitöskirjassaan hän toteaa työnohjauksen aikuiskasvatukseksi. 
Ks. Keski-Luopa 2018. Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa. 
160 TVS 2001, 27 - 31. 
161 TVS 2001, 31 - 41. Keski- Luopa analysoi Työnohjaus vai superviisaus -teoksessaan esittämiään 
teemoja syvemmin vuonna 2018 julkaistussa väitöskirjassaan Kohti työnohjauksen kokonaisval-
taista teoriaa.  
162 TVS 2001, 24 - 31. Keski- Luopa analysoi väitöskirjassaan Kohti työnohjauksen kokonaisval-
taista teoriaa entistä syvemmin työnohjauksen hajanaista teoriataustaa. 
163 TVS 2001, 24 - 26. Keski-Luopa ilmaisee myös väitöskirjassaan ajatuksen työnohjauksen muut-
tumattomista elementeistä, jotka tulisi säilyttää samanlaisina ajassa tapatuvasta muutoksesta huoli-
matta. Ks. KKO 2018, 32. 
164 TVS 2002, 45 - 59. Yhteisen teorian luomisen esteinä Keski-Luopa mainitsee ammattikuntien 
rakentaman kulttuurisen kielimuurin ja ammattikuntien itseriittoisuuden. Yhteistä keskustelua estää 
myös se, että kasvatustieteellistä tietoa ja filosofiaa ei pidetä tärkeänä. 
165 TVS 2001, 20 - 22.  
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 Kuvaamalla työnohjauksen kasvatusfilosofisia, kehityspsykologisia sekä tie-

teenfilosofisia lähtökohtia hän halusi rakentaa aikaisempaa konkreettisemman, tie-

toisemman ja tieteellisesti perustellumman teoriakokonaisuuden, käyttöteorian, 

joka sisälsi aikaisempaa monipuolisemman ihmis- ja oppimiskäsityksen.166 Työn-

ohjaajien tieteenfilosofia ja käyttöteoria usein koostui ristiriitaisesti toistensa 

kanssa kilpailevista loogisen empirismin ja hermeneuttisen ajattelun erilaisista yh-

distelmistä. Keski-Luopa halusi puolustaa hermeneuttista lähtökohtaa.167 

Keski-Luopa kytki teoksensa edellisen kirjoittajan tavoin kasvatustieteeseen, 

ja piti kasvatusta ohjauksen tärkeimpänä asiana. Hän nosti teoksessa hallitsevaksi 

lähtökohdaksi psykoanalyyttisen lähtökohdan, ja kasvatustieteen merkitys oheni. 

Kasvatustiede ja psykodynaaminen lähtökohta todettiin yhteensopiviksi, koska psy-

koanalyyttistä tietoa ja sen menetelmiä voitiin käyttää perustellusti ja toimivasti 

myös kasvatustieteessä. Molemmissa asiakkaan tutkimisessa ja auttamisessa käy-

tettiin eläytymistä ja menetelmänä reflektiota.168  

Työnohjaus vai superviisaus -teoksessa kehityspsykologisena teoriana oli 

psykoanalyyttinen objektisuhdeteoria, jonka avulla ohjaaja kykeni käsitteellistä-

mään ohjausta ja sen etenemistä.169 Kasvatus kytkeytyi yksilön mielen sisäisiin 

vuorovaikutuksessa rakentuviin mielikuviin, ja tästä syystä ohjauksen tuli perustua 

kasvatustieteelliseen ja kehityspsykologiseen tietoon. Teorioiden käytön oli palvel-

tava kasvatuksen tavoitteita, eikä niitä saanut käyttää ohjauksessa suoraan. Objek-

tisuhdeteoria oli Keski-Luopasta hyvä teoria, koska sen avulla ohjattavan yksilölli-

set kokemukset oli helpompi huomioida ja vuorovaikutusprosessia oli mahdollisuus 

laajasti seurata. Hän totesi ohjaajan vanhemman kaltaiseksi kehitysobjektiksi, jo-

hon ohjattava heijasti kehitystarpeitaan. Ohjaajan tuli vastata kehitystarpeisiin niin, 

että ohjattavan kasvu mahdollistuu.170  

Ohjauksessa oli huomioitava myös laajempia kokonaisuuksia ja erilaisia pro-

sesseja ja siksi kirjoittaja otti mukaan myös psykoanalyyttisen järjestelmäajattelun 

 
166 TVS 2001, 20 - 22. Keski-Luopa väitöskirjassaan Kohti työnohjauksen kokonaisvaltaista teoriaa 
jatkaa ja syventää käyttöteorian kehittämistä työnohjaajille. 
167 TVS 2001, 185, 22.  
168 TVS 2001, 82 - 93. Väitöskirjassaan Keski-Luopa säilyttää psykoanalyyttis-hermeneuttisen läh-
tökohdan edelleen keskeisenä. Väitöskirjansa lopussa hän tarkastelee työnohjausta kasvatuksen nä-
kökulmasta. Ks. Keski-Luopa 2018.  
169 TVS 2001, 20 - 22.  
170 TVS 2001, 214 - 220, 262 - 305. 130 - 132. 
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(systeemiteoria).171 Siinä keskeistä oli Bionin teoria ajattelun synnystä ja kehitty-

misestä sekä container-funktio.172 Ohjaajalla oli hyvä olla myös holistinen ihmiskä-

sitys, jonka pohjalta hän havainnoi ohjattavaa kehollisena, tajunnallisena ja situ-

ationaalisena kokonaisuutena.173 Myös hermeneuttinen lähtökohta oli ohjauksessa 

tärkeä. Siinä ilmiöiden ymmärrystä tavoiteltiin dialogissa eläytymisen avulla ja se-

litettiin tulkinnoilla. Hermeneuttinen lähtökohta yhdisti kasvatustiedettä, psykoana-

lyyttistä terapiatyötä ja työnohjausta.174  

Järjestelmäajattelua on sovellettu myös Suomessa usein yhdistettynä psyko-

dynaamis-hermeneuttiseen lähtökohtaan.175 Myös viimeisimmässä Keski-Luopan 

väitöskirjassa Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa (KKO 2018) työnoh-

jausta tarkastellaan psykoanalyyttis-hermeneuttisesta ja systeemisestä näkökul-

masta.176 Tarkastelen tässä yhteydessä lyhyesti systeemisen ajattelun muutamaa 

keskeistä periaatetta. Järjestelmäajattelussa yhdistetään organisaatiopsykologiaa, 

organisaatioteorioita ja psykodynaamista systeemiteoriaa.177 Systeemiajattelun pe-

riaatteita esiteltiin esimerkiksi meillä tunnetussa Sengen vuonna 2006 julkaistussa 

klassisessa The Fifth Discipline – The Art & Practice of the Learning Organization 

(FDL 2006) -teoksessa, jossa kuvattiin ja analysoitiin organisaation kehittymisen ja 

siinä oppimisen edellytyksiä. Teoksen keskeiset käsitteet ja ajattelutavat ovat olleet 

osana suomalaista työnohjauksen käytäntöä.178  

Sengen mukaan avoin systeemi voi olla esimerkiksi organisaatio, tiimi tai oh-

jausryhmä. Avoimen systeemin keskeinen piirre on siinä vaikuttava jatkuva risti-

riita. Tavoiteltujen asioiden voimistuessa systeemissä voimistuvat myös ehkäise-

vät, rajoittavat ja balanssivoivat tekijät, jotka mahdollisesti estävät tavoiteltujen vi-

 
171 TVS 2001, 305 - 342.  
172 TVS 2001, 220 - 257. Ohjaaja on äidin tavoin ”säiliö”, johon ohjattava voi sijoittaa keskeneräisiä 
ja negatiivisia tunteitaan ja ajatuksiaan. Ohjaaja ottaa ne vastaan, kuulee ja käsittelee ne mielessään, 
ja palauttaa ne tämän jälkeen äidin tavoin ohjattavalle takaisin jalostuneempana ja ohjattavan kehi-
tystä palvelevalla tavalla. 
173 TVS 2001, 93 - 102. Keski-Luopa viittaa ihmiskäsityksestä puhuessaan Rauhalaan ja Lindqvis-
tiin. 
174 TVS 2001, 173 - 185.  
175 Ks. myös Keski-Luopa 2018. Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa – Työnohjaus in-
tersubjektiivisena kehitysprosessina. 
176 Ks. Keski-Luopa 2018. Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa – Työnohjaus intersub-
jektiivisena kehitysprosessina. 
177 Ks. esim. HAJ 1983 ja Metanoia-instituutin piirissä harjoitettua koulutus- ja kirjallisuustoimin-
taa: https://www.metanoiainstituutti.fi/verkkokauppa. Luettu 9.4.2019. Ks. myös Keski-Luopan väi-
töskirja Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa. Kirja on tieteellinen jatko-osa vuonna 2001 
julkaistulle Työnohjaus vai superviisaus teokselle. 
178 TVS 2001, 138. Esimerkiksi Keski-Luopa puhuessaan kokemisjärjestelmistä ja kokemusmal-
leista (mental models) viittaa kirjassaan Sengeen.  
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sioiden toteuttamista. Näiden ohittaminen lisää entisestään toiminnan esteitä ja kon-

flikteja, ja siksi tekijät on hyvä huomioida.179 Jatkuva ristiriita ja luovuus kytkeyty-

vät toisiinsa, ja ristiriita on oppivan organisaation keskeinen edellytys. Ristiriita tuo 

esille organisaation kehityksessä ja oppimisessa jonkin oleellisen ja huomiota vaa-

tivan asian.180  

Jos organisaation oppimista halutaan edistää, Sengen mukaan tarvitaan 

avuksi systeemiajattelua (systems thinking), kehittynyttä asiantuntijuutta (personal 

mastering), sisäisiä mentaalisia malleja (mental models), yksilöitä yhdistävää tule-

vaisuusmielikuvaa (building shared vision) ja tiimioppimista (team learning).181 

Oppiminen tapahtuu nykytilan ja vision välisessä jännitteessä (creative tension). 

Organisaatiossa epämiellyttävänä koettu jännite (emotional tension) saatetaan hel-

posti vaimentaa nopeilla ja pinnallisilla ongelmanratkaisuilla, ja jäsenet saattavat 

luopua tärkeäksi koetusta visiosta. Ainoastaan luovassa jännitteessä ja oppimisen 

välityksellä voidaan todellisuutta ja visiota lähentää, parantaa osapuolten epätark-

kaa todellisuudenkäsitystä, mahdollistaa huonosti toimivien strategioiden kehittä-

minen ja niiden korvaaminen paremmilla ja tarkentaa epäselvää visiota.182 Sengen 

mukaan on tärkeää huomioida yhteisöllisyys, jotta oppiminen ja uudenlainen rea-

gointi uudessa tilanteessa koskevat kaikkia.183 

Selvensikö vuosituhannen vaihteen keskustelu ohjauksessa vallitsevaa jäsen-

tymättömyyttä? Ohjauksen teoriaa kehitettiin ja yritettiin laajentaa. Aluksi painot-

tuvat kasvatustiede, kokemuksellisen oppimisen teoria ja konstruktiivinen oppimis-

teoria. Kuitenkin pian palattiin psykoanalyyttiseen lähtökohtaan, koska se tuntui 

käytännössä toimivan hyvin. Sen myötä ohjattavakeskeisyys säilyi, yksilön mielen 

merkitysten syntyä ja muuttumista, kuten myös vuorovaikutusta oli mahdollista 

seurata ja tarkastella. Yhtenäisteoria pyrittiin rakentamaan kirjoittajien etsimää ”oh-

jauksen ydintä ja varsinaisuutta” koskevaksi. Työnohjaus vai superviisaus -teok-

sessa painotettiin fenomenologisen metodin myötä tärkeänä yksilön ymmärryksen 

rakentumista. Tärkeä vuosituhannen vaihteen oivallus oli, että ohjaus voidaan par-

haiten ymmärtää konfliktisena yksilön ja organisaation oppimisprosessina.  

 

 

 
179 FDL 2006, 139 - 144. 
180 FDL 2006, 139 - 151. 
181 FDL 2006, 6 - 11.  
182 FDL 2006, 131 - 133. 
183 FDL 2006, 9 - 10, 12, 219 - 221, 221 - 232. 
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2.2.3. Kognitiivisen psykoterapian näkökulma  

 

Psykoanalyyttisen ja psykodynaamisen teorian rinnalle täydennykseksi ja jopa nii-

den korvaajaksi nostettiin esille kognitiivisuutta painottavia näkökulmia.184 Liitän 

kognitiiviseen lähtökohtaan myös lyhytterapeuttisen ja ratkaisukeskeisen lähesty-

mistavan, koska niissä käytetään pääasiassa kognitiivisen psykologian ja kognitii-

visen psykoterapian menetelmiä. 

 Psykoanalyyttis- ja psykodynaamistaustaisia ohjauksia on kritisoitu ongelma-

keskeisyyden, menneisyyden korostamisen, pitkäkestoisuuden ja niiden kalleuden 

vuoksi. Kognitiiviseen psykologiaan ja psykoterapiaan sekä ratkaisu- ja voimava-

rakeskeisyyteen perustuvat lähtökohdat tuntuvat tarjoavan konkreettista ja selkeää, 

psykodynaamista lyhytkestoisempaa ja tehokkaammalta tuntuvaa työnohjausta.185 

Ohjaajan ja ohjattavan suhde on myös muuttunut tasa-arvoisemmaksi uuden oppi-

miskäsityksen myötä, ja kognitiivinen lähtökohta tuntuu soveltuvan hyvin yhä 

enemmän yhteistyötä painottavaan ohjaussuhteeseen.186  

Kognitiivisesta työnohjauksesta ei ole ymmärtääkseni ilmestynyt yhtenäistä 

kokonaisesitystä, ja käytän siksi tarkastelussani Kognitiivinen psykoterapia -teosta 

(KPS 2008). Oletan sen peruskäsitteiden ja periaatteiden sisältyvän myös kognitii-

visesti suuntautuneeseen työnohjaukseen. Tarkastelen seuraavaksi kognitiivisen lä-

hestymistavan keskeisiä käsitteitä, eri suuntauksia ja keskeisiä toiminnan periaat-

teita sovellettuna ohjaajan ja ohjattavan suhteeseen.  

 Keskeisiä käsitteitä kognitiivisesti painottuneessa työnohjauksessa ovat kog-

nitiivisuus, metakognitio, työmuisti, skeemat ja tiedonkäsittelyprosessit. Kognitii-

visuus tarkoittaa mielensisäisiä prosessiluonteisia toimintoja kokonaisuudessaan tai 

osatoimintoja. Työnohjauksessa kognitiivinen, emotionaalinen, fysiologinen ja so-

siaalinen osa-alue kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa, ja näissä vaikuttavat yksilölle tut-

tuuden ja jatkuvuuden tunnetta tuottavat psykologiset lainalaisuudet.187  

Metakognitio tarkoittaa korkeamman tason tiedonkäsittelyprosesseja, joissa 

tiedostetaan alemman tason kognitiivisia ja emotionaalisia prosesseja ja näiden sää-

 
184 Viime vuosina psykodynaamiset ja kognitiiviset teoriat nähdään toisiaan täydentäviksi. Kummat-
kin lähestymistavat yhdessä voivat kuvata parhaiten ihmisen tavoitteellista toimintaa, jossa on mu-
kana myös tunteet.  
185 Julkisuudessa on käyty ajoittain keskusteluja lyhyen työskentelyn eduista ja haitoista verrattuna 
psykodynaamiseen lähtökohtaan. Ks. esim. Ben Furman, http://www.benfurman.com/ 
186 TVS 2001, 72 - 82; KPS 2008, 16. 
187 KPS 2008, 18. 
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telyä. Psykoanalyyttisessä perinteessä metakognitiivinen tieto tarkoittaa itseym-

märryksen ja tiedostamisen kasvamista. Kognitiivisessa näkökulmassa tavoitellaan 

ohjattavan ulkoista muutosta. Ohjattava suuntaa toimintaansa itsetarkkailun ja 

omien kognitioiden hallinnan ja tunteiden säätelyn avulla. Kognitiiviset työtavat 

aktivoivat ohjattavan metakognitiivisia taitoja, itsereflektiota ja kykyä nähdä oma 

itse kuin ulkopuolisen silmin.188 Skeema tarkoittaa mielellisiä muistiin pelkistyneitä 

asioiden edustuksia. Työmuisti on ihmisen tietoisen toiminnan aluetta, johon vah-

vimmat skeemat pääsevät. Lisäksi keskeisiä käsitteitä ovat havaintokehä ja auto-

matisoituneet informaationkäsittelyprosessit.189   

Kognitiivinen psykoterapia yleiskäsitteenä kattaa monet teoriamallit ja käy-

tännön sovellukset.190 Niistä edelleen käytetään sellaisia malleja ja menetelmiä, 

joista on käytännön hyötyä ja joiden vaikutuksesta on tieteellistä näyttöä. Erilaisia 

suuntauksia ovat behavioraalinen, rationaalinen, kognitiivinen, konstruktivistinen, 

emootiopainotteinen, vuorovaikutuspainotteinen ja metaprosesseja painottava 

suuntaus.191 Kaikkia näitä yhdistää yksilön kokemuksia ja kertomuksia huomioiva 

fenomenologinen lähestymistapa. Terapeutin tai ohjaajan edustama lähtökohta vai-

kuttaa työstettävien asioiden valinnassa, tarkastellaanko esimerkiksi asiakkaan ajat-

telun sisältöjä, kognitiivisia prosesseja vai tunteita.192 

Kognitiiviseen psykoterapiaan tukeutuva ohjaus alkaa käsitteellistämisellä, 

jossa suunnitellaan yhteistoiminnan puitteet ja suunta. Ohjattavaa kunnioittaen luo-

daan yhdessä näkemys ongelmien syistä, niitä ylläpitävistä tekijöistä ja tarvittavista 

muutostekijöistä. Ohjattavan itseymmärryksen tulisi kasvaa, ja hänen tulisi ottaa 

yhä enemmän vastuuta ongelmiensa ratkaisemisesta.193 Ohjauksen tavoitteet mää-

ritellään kohtuullisiksi ja konkreettisiksi, jotta ohjattava voi seurata kehittymistään 

ja ohjaaja keskittyä ohjauksessaan olennaiseen.194  

Ohjauksessa korostuu konstruktivistinen näkemys. Sen mukaan ohjattava luo 

itse tietonsa ja rakentaa syvästi yksilöllisen kuvan maailmasta ja itsestä.195 Kogni-

tiivisuus mahdollistaa aiempaa tasavertaisemman yhteistyösuhteen ohjaajan ja oh-

 
188 KPS 2008, 18 - 19. 
189 KPS 2008, 19 - 21. 
190 KPS 2008, 14. 
191 KPS 2008, 34, 21 - 38. 
192 KPS 2008, 15.  
193 KPS 2008, 15, 50 - 53. 
194 KPS 2008, 15. 
195 KPS 2008, 15 - 16. 
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jattavan välillä. Ohjattava on asioidensa asiantuntija, joka tuottaa ohjaukseensa ma-

teriaalin. Ohjaaja kamppailee ohjattavan kumppanina, ja he kumpikin voivat toimia 

aktiivisesti omana itsenään. Ohjaaja ei ole etäisen neutraali ja piilota vuorovaiku-

tuksessa persoonaansa. Hän voi ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan, kertoa myös tie-

tojaan ja valistaa ohjattavaa.196  

Tutkivassa yhteistyösuhteessa tarkastellaan yhdessä ohjattavan ongelmikseen 

kokemia asioita, ja tutkittavat asiat voivat vaihtua työskentelyn eri vaiheissa.197 Oh-

jaaja käyttää sokraattista työskentelyotetta, ja dialogi vauhdittuu erilaisten kysy-

mysten avulla. Ohjattavaa avustetaan ajattelemaan itsenäisesti, tekemään johtopää-

töksiä ja kasvattamaan itseymmärrystään.198 Vuorovaikutussuhteen todetaan par-

haimmillaan muistuttavan onnistunutta kiintymyssuhdetta, jonka sisältönä ovat luo-

tettavuus, turvallisuus ja uskottavuus.199 Ohjattavan kokemus ohjaajan empatiasta 

ja ymmärretyksi tulemisesta auttavat saavuttamaan tavoiteltuja tuloksia.200  

Monet kognitiivisen psykologian käsitteet, kuten tarkkaavaisuus, muisti ja 

skeemat ovat empiirisesti tutkittuja asioita. Siksi niiden avulla on mahdollista usein 

hyvin selkeästi jäsentää ohjattavan sisäistä maailmaa. Ohjausta suuntaavat selkeät 

ja konkreettiset tavoitteet, myös osapuolten tasavertaisuus mahdollistuu. Menetel-

mät ovat konkreettisia, ja usein niiden aikaansaamaa muutosta voidaan myös ha-

vainnoida ja jonkin verran mitata. Ohjattavan ulkoinen toiminta muuttuu metakog-

nition ja itsesäätelytietoisuuden kehittymisen ansiosta.  

Myöskään kognitiivinen lähtökohta ei tunnu selventävän ohjauksen ydintä ja 

toiminnan elementtejä, eikä siitä ole apua työnohjaus-käsitteen terävöittämisessä. 

Edelleenkään ohjauksen teoriaa ei pyritä kehittämään laajemmin ja yleisellä tasolla. 

Kognitiivisessa lähtökohdassa kiinnostavinta on ohjauksen käytäntö ja tunne me-

netelmien toimivuudesta ohjattavan tilanteessa.  

 Tarkastelen vielä ohjauksessa paljon käytettyä lyhytterapeuttista työskente-

lyä. Teoksessa Lyhytterapeuttinen työote (LTTO 2015) tarjottiin käytännön työs-

kentelymalleja monenlaisille auttajille ja neuvojille. Tärkeintä auttamisessa on 

hyvä vuorovaikutus, asiakkaan tarpeiden ja kykyjen huomioiminen eikä toimintaa 

saa liikaa strukturoida.201 Lyhyttyöskentely on usein suosittu vaihtoehto eri syistä 

 
196 KPS 2008, 16. 
197 KPS 2008, 16 - 17. 
198 KPS 2008, 17 - 18. 
199 KPS 2008, 41. 
200 KPS 2008, 41 - 42. 
201 LTTO 2015, 11 - 12, 15.  
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johtuen, ja sitä pidetään usein myös riittävänä asiakkaan auttamisessa.202 Lyhyt-

työskentelyssä yhdistetään eri suuntausten tekniikoita ja näkökulmia, kuten psyko-

dynaamista, kognitiivista, käyttäytymisterapeuttista, ratkaisu- ja voimavarakes-

keistä sekä humanistista psykologiaa. Lähtökohtaa kutsutaan kognitiivisanalyytti-

sen terapian integraatioksi.203 

Lyhyttyöskentelyssä ammatillinen ja arkinen vuorovaikutus rinnastetaan toi-

siinsa. Auttaessaan ammattilainen vain korostaa ja hyödyntää arkiauttamisen piir-

teitä.204 Kaikkia asiakkaan oireita ja hankaluuksia ei pyritä poistamaan, vaan jo 

pienten muutosten uskotaan parantavan asiakkaan elämänlaatua.205 Ohjauksen 

alussa yhteissuunnittelulla tavoitellaan näkemystä paremmasta ja entistä omannä-

köisemmästä ohjattavan elämästä. Työskentelysuhteessa ilmapiiri on tärkeä, ja ha-

vaitut yhteistyön ongelmat korjataan nopeasti. Työskentelyn kesto on rajattu ja ra-

kenne tiivis. Ohjattavan huomio kohdistetaan jo toimivilta vaikuttaviin asioihin, ja 

optimismi, realistinen toivo ja konkreettisuus ovat keskeistä. Pieni muutos usein 

riittää, ja tämän jälkeen suurempien muutosten uskotaan jatkuvan ohjattavassa.206   

Lyhytterapeuttinen ja ratkaisu- ja voimavarakeskeinen näkökulma edustavat 

ihmiskäsityksen perusteella teleologista hyvän elämän ja kukoistuksen (eudaimo-

nia) filosofiaa. Ohjattava on kokemuksensa perusteella itseään koskevien asioiden 

paras asiantuntija. Taustalla on postmodernismin ja sosiaalisen konstruktivismin 

myötä syntynyt käsitys asiakkaasta. Oireisiin perustuvaa lääketieteellistä ja mekaa-

nista asiantuntijan hallinnoimaa ihmiskäsitystä vastustetaan.207 Ohjattavan heik-

kouksia ja rajoituksia ei ensisijaisesti tarkastella, vaan ohjattava nähdään tämän 

vahvuuksien, kykyjen ja mahdollisuuksien näkökulmasta. Myöskään vain yhteen 

totuuteen ei uskota, vaan ohjauksessa edistetään monia näkökulmia. Hierakkista 

 
202 LTTO 2015, 20 - 21.  
203 LTTO 2015, 24 - 25. Integrointi on ollut tyypillistä perinteisissä terapeuttisissa lähestymista-
voissa viime vuosikymmeninä. Integratiivisuus tarkoittaa toisille vapautta käyttää tiettyyn hetkeen 
ja tietyn asiakkaan tarpeisiin tuotuja menetelmiä ilman yhtenäistä taustateoriaa. Toiset pyrkivät taas 
luomaan yhtenäistä psykoterapiateoriaa sovittamalla yhteen eri terapiasuuntien käsitteistöä. Lisäksi 
voidaan pyrkiä hyödyntämään terapiatutkimuksessa löydettyjä eri terapioille yhteisiä vaikuttavia te-
kijöitä. 
204 LTTO 2015,13 - 14. 
205 LTTO 2015, 12 - 13. 
206 LTTO 2015, 20 - 23, 25 - 31. 
207 CPS 2016, 163 - 165. Aikaisemmin asiakasta tarkasteltiin ja pyrittiin ymmärtämään ongelmiensa 
näkökulmasta. Vuorovaikutuksen kielenkäyttö saattoi ilmaista ammattilaisen kyynisyyttä ja epäilyä 
asiakkaan kyvystä selviytyä itse. Yhteistyösuhde saattoi usein olla epätasa-arvoinen, kontrolloiva ja 
asiakasta manipuloiva. Asiakkaan kokema ongelma oli kuin sairaus, jolle oli löydettävissä tietty syy 
ja tietty ratkaisu.  
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ohjaaja-ohjattava vuorovaikutusta pyritään purkamaan uudenlaisella kielenkäy-

töllä.208 

Näkemykseni mukaan lyhyttyöskentelyn haasteena on se, että asiakkaan edis-

tyminen määritellään hänen omilla kriteereillään ja keskeisesti asiakkaan hyväkä-

sityksen varassa.209 Ongelmia voidaan kevyin perustein myös yksinkertaistaa ja ul-

koistaa.210 Esimerkiksi yhteistoiminnan ja ympäristön rakenteellisia ongelmia ei ih-

minen yksin useinkaan kykene ratkaisemaan pelkällä tahdolla toimia toisin ja eri 

tavoin kuin muut. Lyhytterapeuttista lähtökohtaa on kritisoitu myös pinnallisuu-

desta ja näennäisestä tehokkuudesta. Useat paranemiseen, oppimiseen ja kehityk-

seen kytkeytyvät asiat näyttävät edellyttävän pitkäkestoista prosessia. Lyhyttera-

peuttisessa työskentelyssä sysätään käyntiin erilaisia prosesseja, joiden uskotaan 

etenevän myöhemmin ilman ohjausta niin, että asiakas voi itsenäisesti kohentaa ti-

laansa ja lisätä toimijuuttaan.  

Edellä sanotun perusteella totean, että myös lyhyttyöskentelyn näkökulma ei 

auta tarkastelemaan syvemmin ohjauksen ydintä toimintana ja toiminnan element-

tejä laajemmin. Jo lähtökohta hämärtää yritystä ymmärtää ohjausta selkeästi, koska 

toiminnassa yhdistellään toisiinsa terapeuttisia suuntauksia, käytäntöjä ja menetel-

miä. Ohjaajalle tarjotaan lyhyttyöskentelyssä ulkoisia toiminnan rakenteita, prose-

duureja, joiden puitteissa hän voi käsitellä sisällöllisiä asioita. Työnohjauksen kä-

site ja yhtenäisen, erityisesti ohjaukseen tarkoitetun teorian kehittäminen ei tunnu 

tärkeältä.  

 

2.2.4. Empiirinen sirpaletutkimus yrityksenä ratkaista käsiteongelmat  

Työnohjauksesta on kirjallisuudessa alusta alkaen esitetty myös empiiriseen tutki-

mukseen perustuvia näkökulmia. Tarkastelen seuraavaksi työnohjauksen empiiristä 

tutkimusta Suomessa. Empiirisiin tarkasteluihin on kytketty usein myös laadullisen 

tutkimuksen piirteitä. Ihmisen toiminnan selittäminen edellyttää usein teleologista, 

tavoitelluista päämääristä avautuvaa selittämistä kausaalisen eli edeltävien syyte-

kijöiden selittämisen sijaan ja lisäksi.211  

 
208 CPS 2016, 164 - 165. 
209 CPS 2016, 169.  
210 CPS 2016, 166 - 169. 
211 Filosofiassa ihmisen tiedon tavoittelu jaetaan empiiriseen ja rationaaliseen perinteeseen. Empi-
rismissä korostuvat aistit, havainnot ja havaintojen saaminen mitattavaan, objektiiviseen ja jollakin 
tavoin käsiteltävään muotoon. Rationalismi korostaa järkeä, ajattelua ja päättelyä. Wright esitelles-
sään näitä kahta tiedonhankinnan perinnettä käyttää niistä käsitteitä galilealainen sekä aristoteelinen 
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Työnohjaustutkimusta on kohdistettu asioihin, joiden tutkimisessa voidaan 

soveltaa empiirisiä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä. Empiiriset ja empii-

rislaadulliset tutkimukset koetaan hyödyllisiksi ja tieteellisiksi. Empirismillä on ha-

luttu luoda tutkimukseen tieteellisyyden ja uskottavuuden vaikutelma. Rationaali-

nen käsitteellinen tutkimus on koettu hankalaksi, epätieteelliseksi ja jopa hyödyttö-

mäksi. Humanistis-fenomenologisen ihmistutkimuksen on todettu jääneen empiiri-

sen ja positivistisen tieteenihanteen varjoon.212  

Keskeinen tutkimusmenetelmä on ollut erilaisiin työyhteisöihin ja työnteki-

järyhmiin kohdistettu haastattelu, jolla on saatu esille työnohjauksen sisällöllisiä ja 

laadullisia piirteitä. Tutkimuksella tavoitellaan yleensä ohjaustyön kehittämistä ja 

etsitään todisteita työnohjauksen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Taustalla on 

terveydenhuoltoon ja muihinkin auttamisammatteihin juurtunut evidence-based 

practice -ajattelu.213 Tällaista tutkimusta on tehty sirpaleisesti eri tieteenaloilla ja 

ohjauksen sovellusalueilla. Toistuvasti on todettu yhteisen näkökulman puuttumi-

nen eikä keskustelua ole käyty paljoakaan yli tiede- ja ammattikuntarajojen.214  

Tarkastelen seuraavaksi muutamaa Suomessa toteutettua empiiristä ja empii-

rislaadullista tutkimusta, joita esitellään teoksissa Työnohjaus ja opettajan tietoi-

suus (SOT 1987) ja Työnohjaus – toiminnan laadunhallinnanvarmistaja (PLV 

2001) sekä väitöskirjoissa Mikä ohjaa kirkon työnohjaajaa? (MKT 2006), Työnoh-

jaus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa – laadullinen haastattelututkimus (TPE 

2013), Clinical Supervision and well-being at work: a four year follow-up study on 

female hospital (WBW 2013) sekä väitöskirjassa Työnohjaus tukee inklusiivista 

opettajaa (TIO 2014).  

Työnohjaus ja opettajan tietoisuus teoksessa Inkeri Sava tarkasteli opettajien 

työnohjausta ja siitä saatua kokemusta. Teoksen lopussa hän kuvasi opettajien työn-

ohjausprosessin empiiristä tapaustutkimusta.215 Paunonen-Ilmonen halusi kehittää 

teoksellaan Työnohjaus – toiminnan laadunhallinnan varmistaja työnohjauksen 

teoriaa. Työnohjaus todettiin työn ja perustehtävän laadunhallinnan menetelmäksi 

 
tieteentraditio. Tiedon hankinnassa käytämme molempia tapoja. Ihmisen toiminta on intentionaa-
lista, ja sitä voidaan tarkastella praktisen syllogismin avulla. Teleologisessa selittämisessä ihmisen 
tämän hetken toimintaa selitetään tulevasta ja tavoiteltavasta tilasta käsin. Ihminen ei ole pelkkä 
luonnon objekti, johon vaikuttavat vain kausaaliset syyt. Ihmisen toimintakaan ei selity pelkästään 
sitä edeltävillä kausaalisilla tekijöillä. Ks. esim. EAU 1970. 
212 TVS 2001, 56 - 59: KKO 2018, 69 - 81.  
213 Ks. esim. https://guides.mclibrary.duke.edu/c.php?g=158201&p=1036021 ja http:// www.ho-
tus.fi/hotus-fi/nayttoon-perustuva-toiminta. Luettu 11.4.2019. 
214 TVS 2001, 52 - 53.  
215 Ks. SOT 1987. 
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ja varmistajaksi.216 Hän analysoi työnohjauskäsitettä työnohjauskirjallisuutta ja ko-

kemuksiaan hyödyntäen. Hän myös vertasi sitä eri kielten vastaaviin käsitteisiin ja 

erotti toisistaan työnohjaus sekä ohjaus käsitteet. Lukijaa opastettiin näiden oike-

assa käytössä.217 Paunonen-Ilmonen halusi saada työnohjausilmiön mitattavaksi ja 

kehittää sille luotettavat mittarit, koska hän toivoi käsiteanalyysinsä hyödyntävän 

työnohjauksen empiiristä tutkimusta.218 Yrityksistä huolimatta teokset eivät tunnu 

selventävän riittävästi työnohjauksen jäsentymätöntä käsitettä eivätkä ohjauksen 

ydinrakennetta laajemmin.  

Väitöskirjassaan Mikä ohjaa kirkon työnohjaajaa? Ahteenmäki-Pelkonen 

tarkasteli kirkon työnohjaajien teoreettisia lähtökohtia näiden itsensä kokemina, ku-

vaamina ja tulkitsemina. Hän kytki empiirisen tutkimuksensa uskonnonpedagogiik-

kaan ja aikuiskasvatustieteeseen. Tutkimus ei pyrkinyt ratkaisemaan käsitteeseen ja 

monien teorioiden käyttöön kytkeytyvää ongelmaa.219 Väitöskirjassa Työnohjaus 

psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa – laadullinen haastattelututkimus Maj-Lis 

Kärkkäinen tarkasteli työnohjausta psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa eri am-

mattiryhmien näkökulmasta. Hän halusi ymmärtää työnohjausta ilmiönä ja kehittää 

sitä. Aineisto kerättiin ryhmähaastatteluilla seitsemältä eri työntekijöitä edustavalta 

ryhmältä ja aineistoa tarkasteltiin induktiivisesti sisällön analyysillä. Psykiatrisen 

hoitosuhteen työnohjaus osoittautui taustateorioiltaan ja toteutukseltaan monimuo-

toiseksi. Työnohjausta tuli suunnitella ja organisaatiossa oli määriteltävä siihen 

osallistuvat työntekijät. Tärkeää oli saada koulutettuja työnohjaajia, ohjaukseen py-

syvää rahoitusta ja esimiehen tuki.220  

Aija Koivu tutki väitöskirjassaan Clinical Supervision and well-being at 

work: a four year follow-up study on female hospital kvasikokeellisella menetel-

mällä työnohjauksen vaikuttavuutta hoitotyössä. Aineisto kerättiin Kuopion yli-

opistollisessa keskussairaalassa potilaan suoraan hoitoon osallistuvalta naispuoli-

selta henkilökunnalta. Tilastoanalyyseissä verrattiin työnohjaukseen osallistuneita 

ja sen ulkopuolelle jääneitä. Osallistuneilla työhyvinvointi oli vertailuryhmiä pa-

rempaa ja johtopäätöksenä todettiin työnohjauksen edistävän ja ylläpitävän suurim-

malla osalla hyvinvointia työssä.221  

 
216 PLV 2001, 5 - 6.  
217 PLV 2001, 28 - 29.  
218 PLV 2001, 30.  
219 Ks. MKT 2006. 
220 TPE 2013, 1 - 4. 98 - 101. 
221 Ks. WPW 2013.  
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Sanna Alila tutki kasvatustieteen väitöskirjassaan Työnohjaus tukee inklusii-

vista opettajaa opettajataustaisten työnohjaajien käsityksiä työnohjauksen opetta-

juudelle antamasta tuesta ja ohjauksen erityispiirteistä opetuksen tukemisessa. In-

klusiivisen opetuksen tavoite on huomioida ja osallistaa kaikkia oppilaita. Laadul-

lisessa haastattelututkimuksessa hän käytti fokusryhmähaastattelua ja aineiston 

analyysiä. Alila totesi työnohjauksen tukevan inklusiivisuutta tavoittelevaa opetta-

jaa monin tavoin yksilöllisesti ja yhteisöllisesti.222   

Edellä sanotun perusteella voin todeta, että empiirinen ja empiirislaadullinen 

tutkimus ei ole onnistunut ainakaan vielä selventämään työnohjauksen ydintä toi-

mintana ja sen keskeisiä elementtejä. Tutkimus ei myöskään ole selvittänyt työn-

ohjauksen epäselvää käsitettä ja teoriaan kytkeytyviä ongelmia. Tutkimusta on koh-

distettu johonkin ohjauksen osa-alueeseen tai sovellustapaan käytännön intresseistä 

käsin ja arjen haasteiden ratkaisemiseksi. Jäsentynyt kokonaiskuva on edelleen jää-

nyt puuttumaan ja tuloksena on sirpaletutkimusta.  

 

2.2.5. Konstruktivistisia yrityksiä ja valmentavaa yhteistoimintaa  

 

Tarkastelen seuraavaksi näkemystä, joka on osaltaan hidastanut työnohjauksen ja 

muunkin ohjauksen yleisempää jäsentämistä ja vaikuttanut teoriaa ja teorioiden 

käyttöä koskevan kysymyksen siirtymiseen taka-alalle. Työnohjaus ja muukin oh-

jaus on pohjautunut paljolti konstruktivistiseen näkemykseen, jossa ohjattava näh-

dään hänellä olevan tiedon pohjalta omaa ainutlaatuista merkitysmaailmaansa ra-

kentavana yksilönä. Myös äärikonstruktivistiset näkemykset ovat olleet esillä.223 

Työnohjaajat ovat omaksuneet konstruktivismin ajatuksia laajasti, ja sen myötä 

työnohjauksen yleisempi tarkastelu on jäänyt vähemmälle huomiolle.  

Konstruktivismi on vaikuttanut erityisesti kasvatustieteessä, jossa viime vuo-

sikymmeninä on pohdittu tieteenalan identiteetin kysymyksiä. Kasvatustieteessä on 

todettu olevan tietoon ja tietämiseen kohdistuvia rinnakkaisia ja kilpailevia ajatte-

lutapoja. Tiedon hankintaan kytkeytyvä oheiskeskustelu on jäänyt syrjään, koska 

 
222 Ks. TIO 2014. 
223 Näkemyksen taustalla on relativismi ja objektiivisen, kaikille yhteisen todellisuuden kieltäminen. 
Toisistaan poikkeavien käsiteviitekehysten vertailu ajatellaan mahdottomaksi, ja jokainen käsitevii-
tekehys luo omaa todellisuuttaan. Käsitejärjestelmästä tai kulttuurista riippumatonta todellisuutta ei 
uskota olevan olemassa. Todellisuus, josta voimme saada tietoa, on täysin kielen ja käsitteiden so-
veltamisen konstruoimaa. 
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kasvatustieteessä on tavoiteltu suoraan käytäntöä hyödyttävää tietoa.224 Konstruk-

tivismin taustalla ovat vaikuttaneet perinteisen tieteen kyseenalaistavat näkemyk-

set, modernia yhtenäistiedettä kritisoivat relativistiset lähtökohdat sekä kiistanalai-

set kasvatustieteen konstruktivistiset epistemologiat. Äärikonstruktivismi on sisäl-

tänyt äärioletuksia, joissa jopa empiirisen tutkimuksen taustaoletukset on kyseen-

alaistettu.225 Maltillinen konstruktivismi on todettu yhteensopivaksi nykytieteen va-

kiosuuntausten, kuten modernin empirismin, tieteellisen realismin, konstruktiivis-

ten suuntausten ja monien muiden traditioiden kanssa.226 

Miksi konstruktivismi ja jopa äärikonstruktivismi on siirtynyt kasvatustie-

teestä työnohjaukseen vahvasti vaikuttavaksi ajattelutavaksi? Työnohjaus on sisäl-

lytetty kasvatustieteeseen ja aikuiskasvatustieteeseen, ja keskeiset keskustelijat 

ovat usein olleet kasvatustieteen edustajia. Työnohjaajien enemmistö vaikuttaa ole-

van psykoterapiataustaisia ammattilaisia, joilla ehkä tästä syystä on ollut melko 

ohut näkemys kasvatustieteestä, sen teorioista ja ihmisen oppimisesta. Siksi kasva-

tustieteen radikaalejakin näkemyksiä on saatettu omaksua kritiikittömästi, ja ää-

rinäkemyksistä on tullut työnohjauksen ja muunkin ohjauksen normeja.   

Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin ohjausta käsittelevien teosten konstrukti-

vistisia näkemyksiä, joita on esitetty teossarjassa Ohjaus ammattina ja tieteenalana 

(OAT 2000 - 2004), teoksessa Ohjaus- ja neuvontatyö – Aikaa, huomiota ja kun-

nioitusta (ONA 2007) sekä työnohjaajien ammattilehden Osviitan (OSV 04/10) ar-

tikkelissa. Teokset on todettu jälkikäteen voimakkaan konstruktivistisiksi, ja ne 

ovat vaikuttaneet työnohjauksesta käytyyn keskusteluun. Myös ammattilehden ar-

tikkelilla oli laaja lukijakunta.227  

Edellisten teosten eräs taustavaikuttaja on ollut Vance Peavy228 ja hänen edus-

tamansa sosiodynaaminen ohjaus (SocioDynamic Counselling), jonka lähtökohtia 

 
224 HMT 2011, 200 - 202. Suomessa keskusteltiin 1960–1970-lukujen taitteesta alkaen Kuhnin pa-
radigmoista, ja positivismin dogmaattisia lähtökohtia oli tarve hälventää. 1970–1980-luvuilla kes-
kusteltiin kasvatustieteen luonnetta horjuttavista paradigmoista ja tieteenteoreettisista suuntauksista. 
Kasvatustieteellä oli rinnakkaisia kilpailevia epistemologioita. 1980-luvun lopulla alkanut moderni-
postmoderni-keskustelu sivuutti viitekehyskeskustelun ja pragmatismi korostui. Mitä väliä on para-
digmoilla, taustasitoumuksilla ja metodologisilla periaatteilla? Ajateltiin, että tärkeintä on ongelmia 
ratkaiseva soveltava tieto. 
225 HMT 2011, 200 - 202. 
226 HMT 2011, 203. 
227 OOY 2014, 38. 
228 R. Vance Peavy on ollut merkittävä ohjauksen edistäjä Kanadassa, Yhdysvalloissa, Euroopassa 
ja Australiassa. Erityisesti  Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Virossa hän on ollut merkittävä vie-
raileva luennoitsija ja ohjausammattilaisten konsultti. Hänen teoksiaan on käännetty monille kielille. 
Ks. Peavy 2010, SocioDynamic Counselling – A Practical Approach to Meaning Making ja www. 
sociodynamic-construktivist-counselling.com.  
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ja käytäntöjä on myös meillä sovellettu esimerkiksi työssä tapahtuvassa ohjauk-

sessa.229 Esitän tässä lähestymistavan muutaman keskeisen näkökulman.  

Peavy esittää kirjassaan SocioDynamic Counselling – A Practical Approach 

to Meaning Making (SDC 2010) näkemyksen sosiodynaamisen ohjauksen taustafi-

losofiasta ja tarjoaa ohjaajille näkökulmia käytäntöä varten.230 Peavy toteaa yhtä-

läisyydet asiakaskeskeisen, systeemiteoreettisen, narratiivisen ja toiminnallisesti 

suuntautuneen ohjauksen kanssa. Keskeistä sosiodynaamisessa ohjauksessa on 

välttää diagnostisoivaa, luokittelevaa ja asiakasta objektivoivaa kielenkäyttöä. Oh-

jaus ei ole hoitamista, vaan oppimisprosessi, jossa yhdessä rakennetaan, neuvotel-

laan ja suunnitellaan ohjattavan elämää laajemmasta perspektiivistä. Huomio on 

ohjattavan valinnoissa, voimavaroissa ja mahdollisuuksissa olla yhä vapaampi.231  

Ohjauksen ytimessä on ohjattavan elämysmaailma ja erityisesti osapuolten 

toiminnan ja yhteistoiminnan eettisyys. Ohjaaja toimii eettisesti auttaessaan ohjat-

tavaa lisäämään resurssejaan, joiden pohjalta ohjattavalle mahdollistuu entistä laa-

jempi ja syvempi toimijuutensa toteuttaminen.232 Peavylle ohjaus on yhteistoimin-

taa (joint action), ja ohjauksen osapuolet voivat olla aidosti aikaisempaa tasa-arvoi-

semmin toisilleen läsnä. Ohjaus ja ohjattavan elämän sosiaalinen pääoma kytkey-

tyvät toisiinsa. Ohjattava voi elää täyttä elämää ja toteuttaa itseään suhteessa toisiin 

heidän kanssaan yhteistoiminnassa.233  

 Jussi Onnismaa totesi ohjauksen Peavyn sosiodynaamisen ohjausnäkemyk-

sen mukaisesti elämänsuunnittelun menetelmäksi, jonka avulla ohjattavan tilan-

netta yritettiin kohentaa ja toimintamahdollisuuksia laajentaa. Ohjaus ammattina ja 

tieteenalana -teossarjassa sovellettiin counselling-liikkeen tiivistä ja lyhyttä oh-

jauksen määritelmää: ohjaus on aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Tärkeiksi asioiksi 

todettiin asioiden tutkiminen yhdessä, neuvottelu erilaisista tulkinnoista ja kun-

nioittava sekä tasa-arvoinen ilmapiiri.234 

 
229 Ks. esim. Väistö 2007 et al. Työntekijä oman työnsä kehittäjänä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-
951-604-071-7 
230 SDC 2010, 1.  
231 SDC 2010, 1 - 2.   
232 SDC 2010, 2 - 4. 
233 SDC 18 - 21.  
234 OAT 2000, 2004. Ks. myös OOY 2014, 37 - 38. 
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Myös Onnismaan Ohjaus ja neuvontatyö -teos sisälsi Peavyn näkemyksen 

ohjauksesta. Hän totesi ohjausprosessin rakentuvan erilaisista osista ja konkreetti-

sista teoista, erilaisista osa-alueista ja ohjaajan käytössä olevista välineistä.235 Käy-

tössään olevia välineitä ja toimintatapoja käyttäen ohjaaja pystyi jäsentämään oh-

jausvuorovaikutusta.236 Ohjaaja tarjoaa dialogissa ohjattavalle aikaa, huomiota, 

kunnioitusta ja toivoa.237 Yhteistoiminnassa syntyy viisautta, joka ilmenee parem-

pana toimintana. Asiantuntijuus todettiin kuitenkin aina vain paikalliseksi ja sisäl-

löllisesti ja historiallisesti vuorovaikutuksessa kehittyväksi.238  

Ohjaus ja neuvontatyö -teoksen konstruktivistisessa näkemyksessä ohjauk-

sessa keskeistä olivat raja-asiantuntijuus ja rajojen tutkiminen. Myös käsitys kie-

lestä oli konstruktivismille tyypillinen. Selvästi asioita sanottaessa jotakin jää aina 

sanomisen ulkopuolelle, ja siksi ei kannata tavoitella liian tarkkaa ja selkeää pu-

hetta. Sekä-että-kielenkäyttö säilyttää parhaiten viisautta ja asioiden merkityksiä.239 

Kielellä tuotetaan ja ylläpidetään erilaisia tulkintoja, jotka synnyttävät toiminnassa 

erilaisia seurauksia. Onnismaa totesi kielen luovan ja mahdollistavan asioita, mutta 

myös sulkevan pois vaihtoehtoisia ajattelutapoja.240  

Onnismaan ajattelussa voi havaita äärikonstruktivismia ja kritiikkiä perintei-

siä teorioita kohtaan: Onko olemassa suuri teoria ja vaikka olisikin, voidaanko sitä 

soveltaa ohjauksessa? Perinteisiä teorioita keskeisimmiksi hän totesi tilannesidon-

naiset teoriat, joissa tieto muodostuu ainutkertaisessa tilanteessa. Tällaisen tiedon 

hän nimesi ”paikalliseksi viisaudeksi” ja sisältäpäin tulevaksi ”knowing from wit-

hin” tiedoksi. Ainutlaatuisia tilanteita ei hänestä tarvinnut sanallistaa, yleistää eikä 

 
235 ONA 2007, 22 - 23.  
236 ONA 2007, 29 - 38. Välineitä ja toimintatapoja ovat sopiminen, tavoitteiden asettaminen, toi-
minnan suunnittelu sekä ohjattavalta asioita tarkentavat ja selventävät kysymykset. Lisäksi maini-
taan vielä keskustelun kohdentaminen, asioiden konkretisointi, kannustaminen, vahvuuksien havait-
seminen, konfrontointi, ohjaajan vaihteleva aktiivisuus, hiljaisuus, tauot, keskustelun kokoaminen 
sekä ohjausprosessin havainnollistaminen.  
237 ONA 2007, 38 - 48. Kirjoittaja luettelee ja kuvaa ohjauksen erilaisia osatoimintoja. Lisäksi hän 
nimeää joitakin ihanteellisen vuorovaikutuksen puolia. Käsitteestä ja teoriasta ei haluta eikä pystytä 
sanomaan mitään. Kokonaiskuva toiminnasta jää puuttumaan. 
238 ONA 2007, 145 - 146. 
239 ONA 2007, 146 - 152, 56. Käsitteellä raja kirjoittaja tarkoittaa jännitteitä: minä-ei minä, me-
muut, yksilön kokemukset-ympäristön pyrkimykset, persoona-työrooli, menneisyyden-nykyisyy-
den-tulevaisuuden työrooli. Työssä ja ohjauksessa rajoja tunnistetaan, tehdään näkyväksi ja niitä 
määritellään uudelleen. Ohjausammatin eettinen ristiriitaisuus tulee esille erilaisissa asiakastyön ris-
tiriidoissa.  
240 ONA 2007, 49 - 67. 
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välittää tilanteiden ulkopuolisille. Onnismaan mukaan ohjausta voidaan käsitteel-

listää myös epäselvästi ja usein on riittävää, että eri menetelmin löydetään ohjatta-

van tilanteeseen uusia näkökulmia.241  

Onnismaa toi esille Ohjaus ja neuvontatyö -teoksessa esittämiään äärikon-

struktivistisia näkemyksiä myös työnohjaajien ammattilehden Osviitan artikkelissa, 

jossa hän tarkasteli viime vuosina lehdessä työnohjaukseen soveltuviksi esiteltyjä 

teorioita. Sopivien teorioiden sijaan hän halusi puhua nyt ohjauksen välineistä. Ar-

tikkeleihin jälkikäteen kirjoittamallaan otsikolla ”Työnohjauksen välineet” hän ha-

lusi sanojensa mukaan välttää teorian ja käytännön jännitteisen suhteen, hankalan 

pohdinnan ja vastakkainasettelun. Onnismaa totesi teorian ja käytännön välisen 

suhteen sumeaksi, monitahoiseksi ja monisuuntaiseksi.242  

Miten konstruktivistiset ja äärikonstruktivistiset ajatukset ovat vaikuttaneet 

työnohjauksen ymmärtämis- ja jäsentämisyrityksiin? Kasvatustieteessä kieli ja to-

dellisuus on ajateltu yhdeksi ja läheisesti yhteenkuuluvaksi. Kasvatustieteen tehtä-

vänä on pidetty uusien todellisuuksien luomista, ja nämä todellisuudet voivat olla 

olemassa samanaikaisesti paikallisina ja erillisinä. On todettu, että totuus ei enää 

määrittynyt korrespondenssiteorian mukaan väitteen vastaavuudella suhteessa to-

dellisuuteen, vaan totuudesta tuli olosuhteista riippuvainen. Totuus on aina diskurs-

siivinen ja intertekstuaalinen. Näkemyksen seurauksena tiedon pätevyyttä ei enää 

voida yksiselitteisesti arvioida millään kriteereillä, standardeilla ja oikeuttamis-

säännöillä. Seurauksena on ollut käsitysten moninaisuus, tutkimuksessa teorian 

epäkiinnostavuus ja väheksyminen.243  

Edellä teoksissa esitetyt konstruktivistiset ja äärikonstruktivistiset ajatukset 

tuntuvat vähentäneen mielenkiintoa jäsentää työnohjausta ja kehittää toiminnalle 

teoriaa. Konstruktivistinen näkemys tuntuu toimivan ohjaajan arjessa ja turvaavan 

ohjauksessa hyväksi koettuja ja ajateltuja periaatteita. Tärkeä periaate on pitää oh-

jattavaa kokemuksineen ja merkitysmaailmoineen ohjauksessa ensisijaisena. Kon-

struktivistinen lähtökohta vaikuttaa mahdollistavan tämän, koska siinä voidaan 

huomioida ohjattavan intressejä, tarpeita ja hänen asettamiaan päämääriä. Kuiten-

kin lähtökohdasta tuntuu seuraavan, että olemassa on vain tilannekohtaisia teorioita 

 
241 ONA 2007, 141 - 143. 
242 OSV 04/10, 54.  
243 HMT 2011, 203 - 206. 
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ja käsitteellistämisiä eikä näkemystä ohjauksen pysyvistä ja samankaltaisista ylei-

simmistä rakenteista voida tavoitella. Asioista on hankala puhua yleisellä tasolla, ja 

siksi käsitteeseen ja teoriaan liittyvä jäsentymättömyys säilyy.  

Uudempi ohjauskirjallisuus on tarjonnut äärikonstruktivistisille näkemyksille 

vaihtoehtoja ja täydentäviä näkökulmia. Ohjaustyön opas – yhteistyössä kohti toi-

mijuutta (OOY 2014) edusti maltillista konstruktivismia, ja kirjoittaja nosti esille 

merkittävänä sosiaalisen yhteistoiminnan. Työnohjaajan opas – valmentava ja rat-

kaisukeskeinen ote (TVR 2015) tarkasteli ohjausta valmentamisena, ja kirjoittaja 

sovelsi teoksessaan ajankohtaisia ihmisen toimijuutta tarkastelevia psykologisia 

teorioita. Teoksissa ei tarkastella enää vain työnohjausta, vaan yleisemmin kaiken-

laista ohjausta.  

Sanna Vehviläinen suuntasi teoksensa Ohjaustyön opas – yhteistyössä kohti 

toimijuutta monenlaisille ohjaajille ja ohjattaville. Hän korosti ohjauksen tavoitteel-

lisuutta ja yhteisöllistä luonnetta.244 Ohjaus on pedagogiikkaa ja oppimisprosessi, 

jossa dialogisuus ja reflektio on keskeistä. Prosessissa ohjattava tunnistaa tietonsa, 

taitonsa, voimavaransa ja kykenee arvioimaan entistä paremmin toimintatapojansa. 

Seurauksena tästä ohjattavan osallisuus ja mahdollisuudet toimia laajentuvat ja vah-

vistuvat.245  

Vehviläinen uskoi jälleen taka-alalle siirtyneeseen ajatukseen, että ohjauksen 

eri muodoilla oli enemmän yhteisiä kuin erottavia piirteitä. Kaikenlaisessa ohjauk-

sessa oli yhteiset peruselementit ja ohjattavan toimijuuden kohentamisen kannalta 

yleiset oleelliset tekijät.246 Hän totesi ohjauksen yhteistoiminnalliseksi sosiaaliseksi 

käytännöksi, jossa osapuolet toimivat yhteisen asian äärellä, tukivat ja edistivät tois-

tensa oppimis-, kasvu-, työ- tai ongelmaratkaisuprosesseja toimijuuttaan vahvis-

taen. Ohjauksessa edistyvät prosessit ovat pitkäkestoisia kasvu- ja oppimisproses-

seja, jotka kytkeytyvät usein ohjattavan työskentelyyn jossakin instituutiossa. Oh-

jausta tarvitaan myös erilaisissa siirtymä- ja valintatilanteissa ja elämänkulun on-

gelmissa.247  

Vehviläinen pohti myös ohjaukseen kytkeytyvää valtaa. Ohjaus institutionaa-

lisena toimintana sisältää ristiriitaisia intressejä ja valta ilmenee asioiden määritte-

 
244 OOY 2014, 5 - 6. 
245 OOY 2014, 21 - 22. 
246 OOY 2014, 6. 
247 OOY 2014, 12 - 13 
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lyssä ja niiden priorisoinnissa. Intressien tärkeysjärjestystä on aina pohdittava oh-

jattavan kanssa aidon rehellisesti.248 Koulutus ja ohjaus sisältävät aina valtaa, koska 

niissä toteutettava toiminta valikoi, erottaa ja järjestää yksilöiden toimintamahdol-

lisuuksia. Näissä kouluttajan ja ohjaajan harkinnan mukaan on mahdollisuus voi-

maannuttaa ja myös kontrolloida osallistujia.249  

Vehviläisen teoksen teemat ovat keskeisiä tutkimuksessani. Jäsennän oh-

jausta myös sosiaalisena yhteistoimintana, jossa tavoitellaan ohjattavan toiminnan 

edellytyksien kehittämistä sillä tavoin, että tämän toiminta työssään paranee. Kes-

keisiä myös työssäni ovat intressit, päämäärät ja keinot. Selvitän tutkimuksessani 

myös, millä tavoin yhteistoiminnalla voidaan edistää ohjattavan oppimis-, kasvu-, 

työ- tai ongelmaratkaisuprosesseja. Lisäksi tarkastelen ohjausvuorovaikutuksessa 

mukana olevia valtakysymyksiä.  

Teoksessa Työnohjaajan opas – valmentava ja ratkaisukeskeinen ote Ruutu 

ja Salmimies esittivät kognitiiviseen, ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen lähtökoh-

taan kytkeytyvän näkökulman ja käytännönläheisen tutkimukseen perustuvan rat-

kaisukeskeisen työnohjauksen teorian. He jäsensivät työnohjausprosessin vaiheita 

ja toivat esille ohjaajan niissä tarvitsemia ydintaitoja. He suuntasivat teoksen työn-

ohjaajien kouluttajille ja työnohjaajaksi opiskeleville. He totesivat ratkaisukeskei-

sen lähestymistavan tarjoavan ohjaajille selkeitä menetelmiä.250 

Kirjoittajat totesivat valmentavan otteen ohjauksessa tapahtuneen kehitysku-

lun lopputulokseksi. Mentoroinnin ja konsultoinnin kautta on tultu työskentelyyn, 

jossa ohjauksen ja neuvojen sijasta ohjattavaa autetaan kysymyksillä löytämään itse 

ratkaisut pulmiinsa.251 Ohjauksen osapuolet ovat nyt tasa-arvoisempia, ja ohjattava 

on paras asioidensa asiantuntija. Ohjaaja voi enää harvoin olla ohjattavan työn asi-

antuntija, ja tästä syystä ohjauksessa kannattaa keskittyä ohjattavan omien ajattelu-

prosessien ohjaamiseen. Valmennus tavoitteellisena kehittämistoimintana todetaan 

työnohjausta napakammaksi, kestoltaan lyhyemmäksi ja vähemmän pohtivaksi.252  

Valmentava ohjaaja käyttää apunaan monenlaisia teorioita. Perustana ovat 

oppimis- ja ohjausteoriat sekä psykoterapian tutkimustulokset, jotka kytkeytyvät 

 
248 OOY 2014, 16.  
249 OOY 2014, 36 - 37. 
250 TVR 2015, 11. 
251 TVR 2015, 15 - 16. 
252 TVR  2015, 15. 
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vuorovaikutuksessa yleisesti vaikuttaviin ja auttaviin elementteihin (common fac-

tors).253 Teoriakokonaisuudessa on mukana myös uusinta aivotutkimusta, positii-

vista psykologiaa, sosiaalista konstruktivismia, itsemääräämisen teoriaa ja attribuu-

tioteoriaa. Ohjausvuorovaikutuksessa pyritään positiivisuuteen, avoimuuteen, luot-

tamukseen ja dialogisuuteen.254 

Itsemääräämisen teorialla voidaan huomioida kolme valmennettavan ohjat-

tavan työhyvinvointiin vaikuttavaa perustarvetta, jotka ovat osana tehokasta val-

mennusta. Itsemääräämisen tarve (autonomia) konkretisoituu ohjattavan valin-

noissa ja elämänsä suuntaamisessa. Kyvykkyys (kompetenssi) ilmenee ohjattavan 

osaamisen, taidon ja aikaansaamisen kokemuksissa. Lisäksi liittyminen eli yhteisöl-

lisyyden tarve konkretisoituu ohjattavan haluna olla mielekkäässä yhteydessä toi-

siin, toiveessaan tulla hyväksytyksi ja välitetyksi.255  

Valmentavan ohjauksen vaiheina Ruutu ja Salmimies mainitsevat liittymisen, 

tavoitteen kirkastamisen, pystyvyysuskon ja motivaation kasvattamisen, oivallutta-

misen ja muutoksen konkretisoinnin sekä prosessin yhteenvedon ja opitun sovelta-

misen käytäntöön.256 Vauhdittaessaan ohjattavan myönteistä muutosta, ohjaaja tar-

vitsee eri vaiheissa erilaisia taitoja. Prosessi ei useinkaan ole lineaarinen, vaan eri 

vaiheet voivat olla limittäin tai vaihdella edestakaisin.257 Valmentavalla ohjaajalla 

on useita rooleja, joiden tulisi olla tasapainossa keskenään. Kuuntelijana ja ymmär-

täjänä hän mahdollistaa ohjattavalle nykytilanteen kokonaisvaltaisen tutkimisen. 

Luotaajana hän avustaa tätä kirkastamaan oman tahtotilan ja tavoitteensa. Aktivoi-

jana ohjaaja auttaa ohjattavaa siirtämään uudistunutta ajattelua käytäntöön ja osaksi 

tunteiden säätelyään. Myönteinen muutos integroidaan arjen työhön ja siellä tapah-

tuvaan vuorovaikutukseen.258  

Valmentava ohjaaja uskoo ohjattavalla olevan riittävät voimavarat ja vah-

vuuksia, joiden avulla hän saavuttaa päämääränsä. Ohjattava on itse vastuussa muu-

toksestaan, ja hänen pienenkin edistysaskeleen uskotaan johtavan laajempiin ker-

 
253 TVR 2015, 20. Kirjoittajat mainitsevat Kolbyn ja Peavyn oppimis- ja ohjausteoriat. Ks. Kolby 
1984, esim. http://cei.ust.hk/files/public/simplypsychology_kolb_learning_styles.pdf. Ks. Peavy 
2010, SocioDynamic Counselling. Positiivisen psykologian alueelta tutkimustulosten yhteydessä 
mainitaan Seligman, Csikszentmihalyi ja Fredrickson. 
254 OOY 2015, 23. 
255 OOY 2015, 32 - 33. Ks. Deci and Ryan 1985. Theory of Motivation. https://selfdetermination-
theory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf 
256 OOY 2015, 20 - 21. 
257 OOY 2015, 19. 
258 OOY  2015, 16 - 18. 
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rannaisvaikutuksiin. Ohjaaja voi onnistua ohjatessaan paremmin, jos hänen ihmis-

kuvansa ja elämänasenteensa on aidosti ratkaisukeskeinen, ohjattavaa arvostava ja 

toiveikas. Ruutu ja Salmimies totesivat ohjauksen periaatteeksi: ”Jos jokin ei toimi, 

tee silloin jotakin toisin. Jos jokin ei ole rikki, älä korjaa sitä. Jos jokin toimii, tee 

sitä lisää.”259 On havaittavissa, että valmentavan ohjauksen menetelmät ovat suu-

relta osin kognitiivisen psykoterapian menetelmiä, joita on laajennettu ja monipuo-

listettu.260  

Vehviläisen Ohjaustyön opas – yhteistyössä kohti toimijuutta teoksessa oh-

jaus nähtiin konstruktivistista lähtökohtaa monimuotoisempana. Mielen sisäisisten 

merkityssuhteiden painottamisesta siirryttiin havainnoimaan myös intressien ohjaa-

maa, sosiaalista, havaittavaa yhteistoimintaa. Työnohjaajan opas – valmentava ja 

ratkaisukeskeinen ote -teoksessa Ruutu ja Salmimies halusivat todeta ohjauksesta 

jotakin yleispätevää ja kaikenlaiseen ohjaukseen soveltuvaa. Eri ammateissa näh-

tiin yhteisiä toiminnan piirteitä ja niihin tuli keskittyä. Myös ohjattavassa tapahtu-

vien erilaisten prosessien tarkastelu työn sisältöjen sijaan mahdollisti yleisemmän 

näkökulman.  

Edellisissä teoksissa ohjauksen ydintoimintoja, eri vaiheita ja prosessissa tar-

vittavia elementtejä tuli yleispätevästi esille ja toimintaa kuvattiin järjestelmälli-

sesti. Kuitenkin yksiselitteinen ohjauksen käsite jää muotoilematta ja monien teori-

oiden käyttöön kytkeytyvä haaste ratkaisematta. Millä perusteella ohjaaja valikoi 

ohjatessaan suuresta määrästä teorioita ne oikeat? Arjen nopeasti etenevässä oh-

jaustyössään ohjaaja ei ehkä kykene yhdistämään monia teorioita toisiinsa. Siksi 

tarvittaisiin yksinkertaisempaa ja juuri ohjausta varten tehtyä, helposti sovellettavaa 

teorianäkökulmaa. 

 

 

 
259 OOY 2015, 195. 
260 OOY 2015, 196 - 238. Keskeisiä menetelmiä ovat voimaannuttava visiointi, ihmekysymykset 
(auttavat ohjattavaa tekemään jo toimivia asioita), tulevaisuuden muistelu (puhutaan preesensissä 
tulevaisuudesta käsin) motiiviluotaus, potentian löytäminen, voimavarojen sekä vahvuuksien kar-
toittaminen, tavoitteistaminen (voimaannuttava visio konkretisoidaan toiminnan tasolle), fokusointi 
(tunne-energian suuntaaminen hyödyllisellä tavalla), arvopohjan tutkiminen, toimintasuunnitelman 
luominen, esteiden ylittäminen, toimintasuunnitelman seuranta, onnistumisesta palkitseminen, vai-
kuttamisen kehät (erittelyt vaikuttamisen mahdollisuuksista), tarinallisuuden sekä metaforien 
käyttö, myönteisten poikkeusten etsiminen (ongelmattomien tilanteiden tarkastelu), syventävä toisto, 
uudelleen määrittely (negatiiviset asiat määritellään myönteisemmin), ulkoistaminen (ongelmaa tar-
kastellaan yksilöstä erillisenä asiana), fläppitaulun käyttö, normalisointi, myönteinen palaute, as-
teikkokysymykset (miten paljon jokin asia vallitsee ohjattavan kokemusmaailmassa esim. 0–100), 
myönteisten muutosten tarkkailu sekä ennakkotehtävät, merkittävien ihmisten verkosto ja erilaiset 
arviointikaavakkeet tavoitteineen. 
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2.2.6. Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa  

 

Tarkastelen luvun lopuksi viimeisintä työnohjauksesta julkaistua Leila-Keski-Luo-

pan väitöskirjaa Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa – Työnohjaus inter-

subjektiivisena kehitysprosessina (KKO 2018). Väitöskirja on vuonna 2001 julkais-

tun Työnohjaus vai superviisaus -teoksen syventävä tieteellinen jatko-osa.261 Kir-

joittaja liittää tutkimuksensa sosiaalipsykologian alaan ja siinä sosiaali-psykoana-

lyyttiseen perinteeseen.262 

Keski-Luopa on 1980-luvulta alkaen vaikuttaneen työnohjaajasukupolven 

keskeinen edustaja, sen perinteen muotoilija ja säilyttäjä. Kirjoittaja toteaa itselleen 

tärkeäksi Metanoia-instituutin, jossa hän kouluttautui psykoanalyysiin ja eksisten-

tiaaliseen fenomenologiaan.263 Jatko-opintojen alussa hän syventyi edelleen feno-

menologiaan ja antropologiaan. Myös ajatus historiassa tapahtuvasta kehityksestä 

ja tapahtumista edeltävästä ”esihistoriasta” syveni väitöskirjan kirjoittamisen ede-

tessä.264 

Keski-Luopa määrittelee työnohjauksen ammatillisen kehityksen tukimuo-

doksi265 ja yhteiskunnassa tarpeelliseksi toiminnaksi, jolta edelleen puuttuu identi-

teetti.266 Työnohjauksessa tarkastellaan yksilöiden välistä yhteistoimintaa ja siinä 

muokkaantuvia mielensisältöjä. Tästä syystä toimintaa on teoreettisesti hankala 

määritellä.267 Työnohjauksessa on keskeistä ohjattavan kasvu ja kehitys ja siksi sen 

tarkastelussa on käytettävä kehityksellistä näkökulmaa.268 Työnohjaus on ytimel-

tään kasvattamista ja aikuiskasvatusta.269 Keski-Luopa rajaa tutkimuksen itseni ta-

voin työnohjauksen ytimeen, ohjaajan ja ohjattavan välisen yhteistyön tarkaste-

luun.270  

Väitöskirjoillamme on samanlainen tavoite. Haluamme ylittää nähtävissä ole-

van työnohjauksen perustan käsitteellisen pirstaleisuuden ja luoda toiminnalle ko-

konaisvaltaisen teoreettisen perustan. Molemmat kiinnitämme huomiota työn alku-

luvuissa työnohjauksessa vallitsevaan teoreettiseen ja käsitteelliseen sekavuuteen. 

 
261 KKO 2018, 9. 
262 OOK 2018, 51.  
263 KKO 2018. 9. 
264 KKO 2018, 12 - 13. 
265 KKO 2018, 23.   
266 KKO 2018, 24 - 25.  
267 OOK 2018, 29 - 30. 
268 OOK 2018, 41.  
269 KKO 2018, 294 - 375. 
270 OOK 2018, 51. 
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Itse tarkastelen sekavaa tilannetta myös kansainvälisesti.271 Etsimme molemmat 

työohjauksen ydintä ja muotoilemme teoreettisia käsitteitä, joilla työnohjausta voisi 

jäsentää aikaisempaa selkeämmin yhteiskunnassa toteutettuna tärkeänä sosiaalisena 

yhteistoimintana.272  

Keski-Luopa selvittää tutkimustehtävässään kahta kysymystä. 1) Miksi käsit-

teellisestä sekavuudestaan huolimatta työnohjaus on lisännyt suosiotaan viime vuo-

sikymmeninä eikä se muotivirtausten tavoin ole hävinnyt? Hän olettaa, että ymmär-

rys suosion syistä auttaa häntä toteuttamaan jälkimmäistä ja varsinaista tutkimus-

tehtäväänsä.273 Siinä hän kysyy: 2) Voiko työnohjaukseen löytää teoreettista mallia, 

joka lähtökohtaisesti vastaa kokemaamme inhimillistä todellisuutta? Voisiko mal-

lilla teoreettisesti jäsentää prosessit ja osaprosessit, joiden avulla selkiytyisi epä-

selvä työnohjauksen käsite ja olisi mahdollista muotoilla teoreettisia käsitteitä, 

joilla työnohjaus jäsentyisi sille itselle tyypillisenä sosiaalisena systeeminä?274 

Omat tutkimuskysymykseni perustuvat kolmeen hypoteesiin. Ensimmäisen 

mukaan 1) työnohjauksella ja kaikenlaisella muullakin ohjauksella on vakioinen 

rakenne ja ohjausprosessissa toistuvat vakioiset elementit. Voinko tunnistaa työn-

ohjauksen ja kaikenlaisen ohjauksen ydinrakenteen elementteineen? Jos tunnista-

minen onnistuu, voin kuvata mallissani rakenteen ja elementit sekä edelleen analy-

soida elementtien luonnetta ja keskinäisiä yhteyksiä. Toisen hypoteesini mukaan 2) 

vakioisia elementtejä analysoimalla voin luonnostella kaikkea ohjaustoimintaa 

koskevan yleisen käsityksen toisaalta ohjaajan toimintana, toisaalta ohjaajan ja 

ohjattavan yhteistoimintana. Keskeistä on kysyä, pystynkö tutkimuksessani tunnis-

tamaan ja analysoimaan vakioiset elementit suhteineen sillä tavoin, että voin muo-

toilla riittävästi käsitteitä, joiden avulla ohjausta voi paremmin ymmärtää ja kehit-

tää. Tehtävässä onnistuminen antaa mahdollisuuden tarjota ohjaajille suosituksia 

hyvästä ja tehokkaasta ohjauksesta.  

 
271 OOK 2018, 23 - 32. 
272 KKO 2018, 5, 60. 
273 OOK 2018, 5, 52 - 55. Menetelmänä tutkiessaan ensimmäistä kysymystä, työnohjauksen kasva-
neen kiinnostuksen syitä, hän analysoi työnohjauksen historiaa käyttämällä analyysivälineenä sys-
teemisesti orientoitunutta yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Hän erottaa toisistaan integroivat ja di-
sintegroivat tekijät. Ensimmäiset ovat tekijöitä, jotka ovat kannatelleet työnohjauksen toteuttamista, 
jälkimmäiset ovat tekijöitä, jotka ovat vieneet työnohjausta sivuraiteille. 
274 OOK 2018, 5, 38. Kun Keski-Luopa on kiteyttänyt oletuksen alitajuisesta ihmisiä yhdistävästä 
syvätasoisesta luonnosta, hän muotoilee työnohjauksen teoreettista mallia, jonka perustana on sys-
teeminen käsitys ihmisestä biologisena, psyykkisenä ja sosiaalisena olentona. Filosofisena perustana 
Keski-Luopa käyttää Martin Heideggerin fundamentaaliontologiaa. Yksilön omista lähtökohdistaan 
tapahtuvaa kehitystä suhteessa omaan elämysmaailmaan jäsentää erityisteoriana psykoanalyyttinen 
teoria. Ympäröivän kulttuurin omista lähtökohdista tapahtuvan kehityksen tarkastelun apuna jäsen-
tävinä erityisteorioina hän käyttää Emile Durkheimin ja Max Weberin systeemisesti värittyneitä teo-
rioita. 
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Kolmas hypoteesini kohdistuu aineistoon ja metodiin: 3) yhdistämällä koke-

mukseni sekä ohjausta ja toimijuutta koskevaa filosofista kirjallisuutta voin hahmo-

tella aineiston, jonka avulla voin analysoida ohjauksessa tapahtuvaa toimintaa. 

Tärkeää on kysyä, antaako molempien tarkastelu yhdessä kokonaisnäkemyksen oh-

jauksesta toimintana ja hyväksi ajatellusta ohjauksesta? Hypoteesini toteutuu, jos 

tietoinen analyyttinen ja käsitteellistävä ajattelu ja kokemukseen pohjaava tieto täy-

dentävät riittävästi toisiaan. 

Miten hypoteesimme ja tutkimuskysymyksemme eroavat toisistaan? Keski-

Luopa tuntuu olettavan ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla työnohjauksen 

suosion säilyneen ja jopa kasvaneen. Hän edustaa psykoanalyyttis-hermeneuttista 

ja systeemistä lähtökohtaa. Perinteisen työnohjauksen on arvioitu vähentyneen ja 

korvautuneen muilla työnkehittämisen muodoilla.275 Työnohjauksen sijaan käyte-

tään usein ajan hengen mukaisesti yhä enemmän lyhempikestoisia, halvempia ja 

tehokkaammalta vaikuttavia ja ajallisesti lyhempiä ohjauksen menetelmiä.276 Oma 

hypoteesini kohdistuu kaikenlaisen ohjauksen rakenteeseen ja toiminnassa toistu-

viin elementteihin. Mukana tarkastelussani voivat olla myös muunlaiset teoreettiset 

viitekehykset. 

Voisi kysyä, onko Keski-Luopan toisessa tutkimustehtävässään mainitsema 

”kokemamme inhimillinen todellisuus” ja ihmisten toiminnan tulkinta jo lähtökoh-

taisesti värittynyt psykoanalyyttis-hermeneuttisesti ja systeemisesti sillä tavoin, että 

arkipäivän havainnot ja työnohjauksena tapahtuva toiminta sovitetaan tähän ennalta 

oletettuun lähtökohtaan? Määritteleekö ”dogmaattinen” lähtöoletus liikaa työnoh-

jauksesta tehtyjä havaintoja ja sen teorian kehittämisen suuntaa ja sisältöä? Määrit-

tyvätkö työnohjauksena tapahtuvan toiminnan tarkasteltavat lainalaisuudet ja toi-

minnasta tehdyt havainnot jo edeltä käsin? Tarkasteleeko Keski-Luopa lähtökoh-

dastaan työnohjausta kuitenkin liian rajatusti, vaikka hän tavoittelee kokonaisval-

taista teoriaa?   

Itse pyrin luonnostelemaan yleisen käsityksen kaikenlaisesta ohjauksesta, ja 

tavoitteenani on tarkastella vuorovaikutuksessa vaikuttavia inhimilliseen tavoitteel-

liseen harkintaan, yhteistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavia yleis-

 
275 TIO 2014, 55. Kirjallisuudessa on todettu, että työnohjauksen, konsultaation ja mentoroinnin 
kautta on tultu valmentavan ohjauksen käytäntöön. Ks. myös esim. TVR 2015, 15 - 16. 
276 TIO 2014, 55. Työpaikoilla käytetään monenlaisia oppimisen, kehityksen tukemisen ja ohjauksen 
keinoja, kuten mentorointia, valmennusta ja kehityskeskusteluja, joilla halutaan usein korvata hin-
tava, pitkäkestoisempi ja prosessina toteutettava työnohjaus. 
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päteviä muuttujia. Onko näkökulmani Keski-Luopan psykoanalyyttis-hermeneut-

tista ja systeemistä lähtökohtaa avoimempi, koska filosofinen käsitteistö ihmisen 

tavoitteelliseen toimintaan vaikuttavista yleisinhimillisistä ehdoista ja yhteistoimin-

nan osatekijöistä tarjoaa erityisen laajan ja yleisellä tasolla olevan näkökulman mo-

nin tavoin toteutettuun ohjaukseen? Pyrin rakentamaan malliani monenlaisista teo-

reettisista lähtökohdista toteutetun ohjauksen perustalta. Toimijuutta yleisellä ta-

solla tarkastelevaan käsitejärjestelmääni voidaan sijoittaa monenlaisia teoreettisia 

aineksia. Keski-Luopan edustama teoreettinen viitekehys voi hyvin sisältyä osaksi 

tarkasteluani, eivätkä lähtökohtamme ole ristiriidassa keskenään. Samoilla tavoit-

teellisen toimijuuden käsitteillä voisin tarkastella myös Keski-Luopan systeemistä 

teoriakokonaisuutta.  

Keski-Luopa pohjaa toisessa tutkimuskysymyksessään vahvasti kokemuk-

seensa sekä psykoanalyyttis-hermeneuttiseen ja systeemiseen tutkimusperintee-

seen. Hän löytää teoreettisen mallin, joka vastaa hänen kokemustaan inhimillisestä 

todellisuudesta. Oman kolmannen hypoteesin pohjalta yhdistän myös tutkimukses-

sani kokemustani sekä filosofista ja ohjausta tarkastelevaa kirjallisuutta. Praksik-

sena ohjaus, kuten saunominen tai koiran ulkoiluttaminen ovat tietyntyyppistä ja 

jollakin tavoin objektiivisesti tunnistettavissa olevaa toimintaa. Olen tehnyt havain-

toja ohjausta koskevasta kokemuksestani ja ohjausta käsittelevästä kirjallisuudesta. 

Saamastani empiirissävytteisestä aineistosta olen abstrahoinut kaikelle ohjaukselle 

tavoitteellisen toiminnan tyypillisiä lainalaisuuksia, toiminnan rakenteen ja raken-

teen puitteissa tapahtuvan vuorovaikutuksen elementit sisältävän mallin. Tämän 

jälkeen vasta asetan löytämäni elementit inhimillistä toimintaa kuvaavan filosofisen 

kirjallisuuden ja teorian yhteyteen.  

Lähteekö Keski-Luopa liikkeelle ensisijaisesti teoriaviitekehyksestään ja pää-

tyy sen pohjalta ennakoitaviin tuloksiin? Itselläni teoria seuraa vasta elementtien 

muotoilua. Inhimillisen tavoitteellisen toiminnan viitekehys perustelee ja selittää 

havaitsemieni elementtien ja tietyntyyppisen toiminnan tarpeellisuutta työnohjauk-

sessa. Luon toiminnasta uusia käsitteitä, joilla toimintaa voidaan tarkastella uudesta 

näkökulmasta. Näiden ei tarvitse kytkeytyä psykoanalyyttis-hermeneuttiseen ja 

systeemiseen lähtökohtaan eikä määrittyä niistä käsin.  

Millä tavoin Keski-Luopa ymmärtää käsitteitä koskevan muutoksen? Kyt-

keekö hän työnohjauksen ytimeen ja sitä kuvaaviin käsitteisiin ajatuksen niiden 

muuttumattomuudesta ja pysyvyydestä? Ovatko nämä lähtökohtaisesti sisällöltään 
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määriteltyjä jo edeltä psykoanalyyttis-hermeneuttisesta ja systeemisestä näkökul-

masta? Hän toteaa: ”työnohjauksen peruskäsitteiltä on edellytettävä, että ne säilyt-

tävät keskeisen sisältönsä yhteiskunnassa tapahtuvasta muutoksesta huolimatta.”277 

Jos Keski-Luopa käyttää lähtökohdastaan käsin jo edeltä määriteltyjä kokemuksel-

lisia ja teoreettisia käsitteitä työnohjauksen erittelyyn ja ymmärtämiseen, voisi ky-

syä, miten paljon tutkimus antaa uutta näkökulmaa työnohjaukseen. Onko tutki-

muksen merkittävyys etupäässä siinä, että se kokoaa ja sovittaa yhteen systeemi-

sesti psykoanalyyttis-hermeneuttisia näkemyksiä?  

Keski-Luopan näkemys käsitteistä vaikuttaisi eroavan omasta ja sosiaalietii-

kan edustamasta näkemyksestä. Sosiaalietiikassa käsitteet ajatellaan dynaamisiksi, 

merkityksiltään muuttuviksi ja niitä nimeävät termit usein myös voivat muuttua. 

Käytetyt käsitteet eivät aina riitä uusien asioiden tarkasteluun ja jäsentämiseen ja 

silloin on luotava uusia. Käsitteet sisältävät niille annettua merkityshistoriaa ja ne 

pitävät sisällään tietyn ajan tapoja hahmottaa sillä hetkellä tarkasteltavien asioiden 

eri puolia. Sosiaalietiikalle uskollisena luon havaittavasta, epämääräiseksi koetusta 

työnohjauksesta uusia käsitteitä ja pyrin jäsentämään työnohjaukseksi nimettyä toi-

mintaa niiden avulla uudesta näkökulmasta.278  

Keski-Luopan tavoin ajattelen objektiivisuuden ja positivistisen tieteenihan-

teen ja ihmistä sirpaleisesti tarkastelevien erillistieteiden epäonnistuneen työnoh-

jauksen tarkastelussa.279 Samoin ajattelen, että työnohjauksen käsitteellisen jäsen-

tämisen perustana on hyvä olla holistinen ihmiskäsitys. Keski-Luopasta eroavasti 

ajattelen, että tieteitä ei tarvitse integroida toisiinsa edes käytännön toimintaa hyö-

dyttävästi sillä tavoin, että ne muodostaisivat ehyen kokonaisuuden ja vastaisivat 

kokemustamme ihmisen maailmassa olemisesta ja siinä elämisestä.280 Eri tieteet 

 
277 OOK 2018, 32 
278 https://blogs.helsinki.fi/socialethics/tutkimus/tutkimusalat/etiikankasitevalineet/ 
Sosiaalietiikka tutkii ja muotoilee käsitteitä, joiden avulla voidaan eritellä ja ymmärtää erityyppi-
sissä yhteisöissä ilmeneviä, moraaliselta kannalta tärkeitä kysymyksiä. Käsitteitä tutkitaan yhtäältä 
analysoimalla, mitä jollakin termillä tarkoitetaan, mitä eri merkityksiä sillä on ja mitä käsitteellisiä 
edellytyksiä sen käyttämiseen kytkeytyy. Toisaalta sosiaalietiikassa kehitetään uusia käsitteitä, joi-
den avulla yhteisöjen ja ihmisten välisiä ilmiöitä ja ongelmia voidaan hahmottaa, havainnollistaa ja 
ymmärtää. Ilman täsmällisiä käsitteitä, joiden merkitys tunnetaan, on vaikeaa tai mahdotonta kes-
kustella mielekkäästi yhteiskunnallisista ilmiöistä ja etsiä ratkaisuja ongelmiin. Käsitetutkimuksella 
sosiaalietiikka palvelee yhteiskuntatieteiden teorianmuodostusta ja osallistuu yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. 
279 KKO 2018, 32 - 37. Keski-Luopan mukaan ihmistieteet ovat jakaantuneet kartesiolaisen dualis-
min ja antiikin filosofian pohjalta eri filosofisiin leireihin sen mukaan, mikä niissä ajatellaan ihmisen 
pysyväksi olemukselliseksi piirteeksi. Niissä on oletus ihmisen pysyvästä olemuksesta, jota tutki-
muksessa pyritään havaitsemaan ja mittaamaan. Tieteellisessä tutkimuksessa on kuitenkin ihmisen 
olemukselliset puolet otettu tutkittavaksi atomistisina sisäisistä yhteyksistään irrotettuina. 
280 KKO 2018, 69, 71. 
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tarkastelevat ihmisen toimintaa eri näkökulmista ja tuovat esille niille tyypillisiä ja 

toisiinsa nähden hedelmällisiä painotuseroja kuvatessaan ihmistä. Tieteellinen teo-

ria ei myöskään useinkaan vastaa todellisuuttamme sillä tavoin, että se olisi osana 

todellisuutta havaittavissa.  

Keski-Luopan tavoin pidän myös systeemistä ajattelua tarpeellisena, koska 

ohjauksessa on kyettävä tarkastelemaan monitasoisesti ja kokonaisvaltaisesti mo-

nenlaisia ilmiöitä ja vuorovaikutusprosesseja.281 Oma lähtökohtani on hyvin kyt-

kettävissä systeemiseen näkökulmaan, koska tutkimukseni käsitejärjestelmällä on 

mahdollista tarkastella monenlaisia yhteistoiminnan ilmiöitä ja niiden edellytyksiä. 

Systeemistä tarkastelua tuntuisi olevan mahdollista harjoittaa muutenkin kuin vain 

Keski-Luopan edustamassa viitekehyksessä.  

Keski-Luopa painottaa ajatusta yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin kehityk-

sestä. Jokaisessa tapahtumassa ja ilmiössä vaikuttaa taustalla ”esihistoria”.282 Tar-

vitaanko aivan välttämättä näin vahvasti menneisyyttä painottavaa näkökulmaa, 

kun yritetään ymmärtää tämän hetken tapahtumia ja ilmiöitä? Vaikuttava ja onnis-

tunut työnohjaus tuntuu usein kytkeytyvän nyt-hetkeen ja tulevaisuuden mahdolli-

suuksien tarkasteluun. Yksilöhistorian merkitys tuntuisi korostuvan useimmiten ja 

erityisesti psykoterapiassa.  

Keski-Luopa korostaa myös ”alitajuisen”, ”tiedostamattoman” ja ”persoonal-

lisuuden syvätason” käsitteitä. Työnohjauksen historia-analyysinsä tuloksena hän 

olettaa työnohjaajille heitä yhdistävän ”tietynlaisen persoonallisuusrakenteen”, 

joka antaa heille kyvyn huomioida inhimillisiä syvempiä tarpeita jopa tiedostamat-

tomasti. Hänestä tämänkaltainen tiedostamattomuus mahdollistaa työnohjauksen 

vaikuttavuuden perustelemisen sillä tavoin, ettei siinä tarvita tietoisten paradig-

mojen käyttöä. Työnohjauksen teorian tulee ulottua persoonan syvätasolle, koska 

tämän alueen kysymyksiä on huomioitava ohjauksessa.283  

Keski-Luopasta eroavasti ajattelen, ettei onnistunut työnohjaus edellytä ”ali-

tajuisen” ja ”tiedostamattoman” ja ”persoonallisuuden syvätason” käsitteitä. Voisi 

jopa kysyä, onko näistä käsitteistä jopa haittaa, kun useimmiten työnohjauksessa 

työskentely painottuu ihmisen psyyken tietoisen tai esitietoisen alueelle? Työnoh-

jaajan toiminnan edellytykset eivät voi määrittyä pelkästään psykoterapeuttisista 

 
281 KKO 2018, 119 - 124. 
282 KKO 2018, 109. Keski-Luopa soveltaa teorian kehittämisessä Klaus Holzkampin holistista me-
todologista tutkimusohjelmaa ja tähän pohjautuvaa holistista tutkimusparadigmaa. Holzkamp kuvaa 
ihmisen kehitystä evoluutiosta alkaen yksilölliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. 
283 KKO 2018, 5. 
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taidoista. Kaikilla työnohjaajilla ei ole käytössään psykoanalyytikon tietoja, kykyjä 

ja taitoja. Kaikesta huolimatta työnohjaus onnistuu monenlaisista lähtökohdista riit-

tävän hyvin. Tärkeintä on vuorovaikutuksen laatu ja ohjattavassa heräävät luotta-

muksen tunteet. Tämän laadun ja luottamuksen voi mahdollistaa monin tavoin.284  

Keski-Luopan tutkimus jäsentää psykoanalyyttis-hermeneuttista ajatteluta-

paa ja integroi systeemisesti sen piirissä esitettyjä teorioita toisiinsa. Hän on tärkeä 

perinteen kokoaja ja säilyttäjä, ja hän luo edustamansa perinteen puitteissa koko-

naisvaltaisen työnohjausteorian. Millainen merkitys väitöskirjalla on hänen edusta-

mansa perinteen ulkopuolisille?  

Johtopäätöksenä on todettavissa, ettei työnohjauksen teoriasta ja käsitejärjes-

telmästä ole myöskään Keski-Luopan tutkimuksen jälkeen yksimielisyyttä. Edel-

leen vaikuttaa hankalalta löytää työnohjaus-toiminnasta kaikkia yhdistävää ja yh-

teisesti jaettavissa olevaa samansuuntaista kuvausta ja toimintaa ohjaavaa teoriaa. 

Ohjauksen käytännössä näkyvät erilaisten terapiasuuntausten ominaiset painotukset 

ja jännitteet. Teoriakysymystä on pyritty myös välttämään ja siirtämään taka-alalle. 

Keskeiseksi ovat tulleet empiiriset tutkimukset ja itse toimintaan keskittyvät käy-

tännön sujumista edistävät ja sen haasteita ratkaisevat näkemykset.  

Miksi käsitteeseen ja teoriaan liittyvää sekaannusta ei ole pystytty tehdyistä 

tarkasteluista huolimatta ratkaisemaan? Olisiko löydettävissä malli, joka yhdistäisi 

ja jäsentäisi työnohjauksessa edellä esitettyjä erilaisia näkökulmia?  

Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin tässä luvussa esitetyn kansainvälisen ja 

erityisesti kotimaisen keskustelun keskeisiä ongelmia ja pyrin analysoimaan ongel-

mien ratkeamattomuuden syitä. Tämän jälkeen esitän ohjauksesta yleispäteväksi 

olettamani mallin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
284 TVS 2001, 357 - 359, 373 - 375. Ks. myös MPA 2012. Asiakkaat kokevat keskeisenä vaikutta-
vana tekijänä kokemuksen kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisesta. Ohjaaja koetaan auttavaksi, jos 
ohjattava kokee hänet ymmärtäväksi, hyväksyväksi, empaattiseksi, lämpimäksi ja tukea antavaksi. 
Terapeuttisen yhteistyösuhteen ohella on erittäin tärkeä myös osapuolten todellinen suhde, joka ra-
kentuu suhteen realistisuudesta, aitoudesta ja myönteisestä tunnesävystä.  
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III TYÖNOHJAUKSEN MALLINTAMINEN TOIMINNAKSI  
 

Clinical supervision -toiminnan ja työnohjauksen käsitteellistämisessä ja niitä kos-

kevan teorian muotoilussa on koettu monia hankaluuksia, jotka ovat ulkomaisessa 

ja suomalaisessa keskustelussa samankaltaisia. Keskeiseksi ajatuksekseni on hah-

mottunut se, että ohjauksesta285 ei voida luoda yksiselitteistä käsitettä eikä teoriaa, 

koska kyse on dynaamisesta toiminnasta. Monenlaisissa ainutlaatuisissa tilanteissa 

on mukana hankalasti määriteltäviä muuttujia.  

Tarkastelen tässä luvussa tarkemmin edellä kuvaamassani keskustelussa 

esiintyviä ohjausta koskevia käsitteenmäärittelyn ja teorian muodostamisen esteenä 

olevia ongelmia ja tulkintoja näistä ongelmista. Analysoin ja esitän tässä yhteydessä 

myös johtopäätöksiäni ongelmien varsinaisista syistä.   

Luonnostelen tämän jälkeen ohjausta kuvaavan mallin. Oletukseni mukaan 

työnohjausta ja muutakin ohjausta käsittelevästä kirjallisuudesta voidaan koostaa 

kaikenlaista ohjausta kuvaava yleinen malli, johon on integroitavissa ohjauksen eri 

elementit. Käytän tätä mallia perustana myöhemmissä luvuissa, joissa tarkastelen 

ohjaajan ja ohjattavan toimintaa yhteistoimintana. Kytken silloin malliin toiminnan 

ja yhteistoiminnan teorian käsitteistöä ja omaa kokemustani ohjauksesta. Näin teh-

dessäni rikastan ja syvennän ohjauksen tarkastelua ja sitä kuvaavia käsitteitä.  

 

3.1. Käsitteenmäärittelyn ja teorian etsinnän ongelmakohdat 

 

Työnohjausta käsittelevästä kirjallisuudesta on helppo havaita keskustelijoiden on-

gelmallisiksi kokemat asiat. Nämä ongelmat ovat kiteytettävissä muutamaan tee-

maan. Tarkastelen aluksi teoriaan kytkeytyviä ongelmia ja tämän jälkeen ohjauksen 

käsitteen määrittelyongelmia, käytännön ja teorian ristiriitaa sekä lopuksi käsityk-

siä siitä, olisiko ohjauksessa käytettävä apuna yhtä vai useita teorioita.  

Huomioin lähdeaineistosta tekstejä, joissa kulloinkin käsittelemääni ongel-

maa pohditaan selkeimmin. Millaiset asiat on koettu keskustelussa hankaliksi? Mil-

laisia käsityksiä ongelmista on esitetty? Millaisiin asioihin tarkastelut ovat yrittä-

neet saada selvyyttä? Miksi esillä olleet ongelmat eivät ole ratkenneet? Oletan, että 

koetut ongelmat ovat jääneet ratkaisematta, koska tehdyt tarkastelut eivät ole ta-

voittaneet ohjauksen ydintä toimintana.  

 
285 Tarkastelen tässä osiossa clinical supervision -toimintaa ja meillä toteutettua työnohjausta. Lu-
vussa esittelemäni ongelmat ovat oletukseni mukaan nähtävissä yleispätevästi kaikenlaisessa oh-
jauksessa.  
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3.1.1. Teoreettisen tarkastelun hankaluudet 

 

Clinical supervision -toiminnan ja työnohjauksen teoreettinen tarkastelu yleispäte-

västi ei ole useimmista keskusteluun osallistuneista tuntunut tärkeältä. Totesin ai-

kaisemmin, että tarkastelut ovat keskittyneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 

käytännön tarpeisiin ja niillä yritettiin ratkaista ensisijaisesti ammattilaisten työssä 

kokemia ongelmia. Englannin terveydenhuollon kriisissä ja myös muualla maail-

massa käytännön ongelmat suuntasivat ohjauksesta tehtyjä tarkasteluja (2.1.1.). Oh-

jausta ei onnistuttu määrittelemään ja ohjauksesta kuvattiin vain sen eri puolia 

(2.1.2.). Käsiteanalyyseillä ja kirjallisuuskatsauksilla yritettiin myös ratkaista käy-

tännön ongelmia ja ne kykenivät vain paloittain kuvaamaan ohjausta. Myöhemmät 

kirjoittajat tukeutuivat tehtyihin katsauksiin, ja siksi käsitteellinen sekavuus säilyi 

ja siirtyi eteenpäin (2.1.3.).  

 Tarkastelen aluksi työnohjauskirjallisuudessa toistuvasti esitettyä väitettä, 

jonka mukaan erilaisiin toimintaympäristöihin kytkeytyvät toimintaan vaikuttavat 

tekijät poikkeavat toisistaan niin paljon, ettei tästä syystä voida luoda yhteistä kä-

sitteistöä eikä kaikkien ympäristöjen tarkasteluun soveltuvaa yhteistä teoreettista 

mallia. Näkemyksen mukaan loputtomasti vaihtelevat paikalliset muuttujat ja ym-

päristöjen jatkuva muutos eivät mahdollista yhteisen käsitteistön ja yhteisen mallin 

luomista. Asia ilmaistaan usein seuraavasti:  

 
Hoitoalalla clinical supervision -käsitettä ei ole helppoa määritellä eikä selventää, koska hoi-
totyö vaihtelee käytännössä suuresti erilaisissa toimintaympäristöissä …286 

 
Monet ammattialat, sosiaalityö mukaan lukien, pitävät tärkeänä työnohjauksen määrittelyä ja 
jäsentämistä omista lähtökohdista käsin. Tätä perustellaan muun muassa sillä, että työnoh-
jaukselle annettu sisältö riippuu osaksi kunkin ammatin sisältämän työn luonteesta […] par-
haat, täsmällisimmät ja kattavimmat määrittelyt löytyvät kunkin ammattialueen omista työn-
ohjausmääritelmistä…287 
 
 
Edellä kirjoittajat yrittävät ymmärtää ohjauskäytännön ja siitä muodostetun 

käsitteen suhdetta. Käytännön ja käsitteen välisen yhteyden ymmärtämisyritykset 

 
286 Lyth 2000, 728. “Clarifying the concept of clinical supervision within nursing is not easy, as 
nursing is very varied in its practice settings. Butterworth & Faugier (1992) also warn of dangers in 
trying to give a tight definition of clinical supervision.” Ks. myös Sloan 2002, 1. Sloan toteaa, ettei 
mallien toimivuudesta erilaisissa ympäristöissä ole aina riittävästi näyttöä. Ks. esim. myös Williams 
2005, 35 - 36; HAJ 1983, 2. Konstruktivistisissa näkemyksissä kyseenalaistetaan ohjaustoiminnan 
yhteisiä piirteitä ja korostetaan toimintaympäristöjen erilaisuutta, ks. esim. OAT 2000 - 2004 ja 
ONA 2007. 
287 TST 2007, 23. 
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johtavat toistuvasti tilanteeseen, jossa toiminnan ja sitä kuvaavien käsitteiden ha-

vaitaan olevan jollakin tavoin ristiriitaisia ja yhteen sopimattomia. Ongelmassa pää-

dytään usein samankaltaiseen ratkaisuun: parasta on vain hyväksyä erilaiset määri-

telmät rinnakkain yhtä arvokkaiksi. Seuraavat toteamukset kuvaavat hyvin tätä joh-

topäätöstä:  

 
Hoitajien tulisi myös olla tietoisia siitä, että on olemassa erilaisia mahdollisia supervision-
toimintaa tarkastelevia näkökulmia. Tämän asian ei saa antaa kuitenkaan tulla esteeksi, kun 
supervision-toimintaa sovelletaan käytäntöön. Kaikki näkökulmat ovat yhtä arvokkaita.288 
 
Työnohjauksen laaja-alaisessa selvittelyssä on suostuttava näkemysten ja käytäntöjen moni-
naisuuteen. […] työnohjaus on sana, jolta häipyvät reunat. Seurauksena on, että on olemassa 
lukuisia erilaisia työnohjauksen muotoja, erilaisia määritelmiä ja tavoiteasetteluja […].289 
 
 

Suomalaista sosiaalityön työnohjausta tarkastelevassa teoksessa todetaan, että jos 

toimintaa yritetään tarkastella teoreettisemmin, tarkastelija törmää toistuvasti on-

gelmiin. Toiminnan ja toimintaympäristöjen muutos nähdään jatkuvana ja tämän 

seurauksena määritelmiä ei voida kunnolla tehdä. Siksi erilaiset ohjauksen määrit-

telytavat on parasta vain hyväksyä:  

 
Tämä johtuu siitä, että työnohjaus kohdistuu eri ammateissa erilaisiin ilmiöihin. Kullakin 
ammatilla on oma tapansa jäsentää teoreettisesti ihmistä, hänen toimintaansa ja sen ohjautu-
mista. Eri ammattialoilla onkin kehitetty erilaisia työnohjauksen käytäntöjä. Työnohjaus liit-
tyy moneen ammattiin myös työn luonteen ja työmenetelmien kautta. Esimerkiksi terapia-
työssä työnohjaus on osa asiakasprosessia. Hoitotyössä työnohjaus on nykyisin varsin ohjel-
mallinen osa sen ammatillisuutta. […] 290 

 

Usein keskustelijat päätyvät korostamaan ammatteja toisistaan erottavia piirteitä 

sekä toimintaympäristöjen erilaisuutta ja yhteismitattomuutta. Näkemyksen mu-

kaan eri ammateissa tarkastellaan erilaisia ilmiöitä, ja ihmisen toimijuus nähdään 

niissä eri tavoin. Onko kuitenkaan perusteltua ajatella, että tarkasteltavat ilmiöt ja 

käsitys toimijuudesta eri ammateissa ovat näin eroavat? Olisiko tarpeellista tuoda 

esiin myös ammattien ja toimintaympäristöjen yhteisiä piirteitä, joiden varaan tar-

kastelua voisi kohdentaa ja rakentaa näitä yhdistävää näkökulmaa?  

 
288 Lyth 2000, 728. “Nurses should also be aware that there may be different but equally valuable 
perspectives on supervision and not allow this to become yet another barrier to its implementation.” 
Suomalaisessa alkuvaiheen kirjallisuudessa oltiin avoimia kaikenlaisille ohjauksen määrittelyille ja 
lähestymistavoille. Ks. esim. TTO 1983; HAJ 1983 ja AKA 1984. 
289 AKA 1984, 10 - 11. 
290 TST 2007, 23.  
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Yhdistäviä tekijöitä voidaan mielestäni löytää, jos erotetaan ammattien ja toi-

mintaympäristöjen pysyvät ja muuttuvat piirteet toisistaan. Eri ammateissa työtoi-

minnan ydin on usein toisista ammateista eroava. Käytän termiä työn substanssiydin 

kuvaamaan ammattien ydintä, joka erottaa ammatit toisistaan.291 Substanssiyti-

messä ovat ammatin tyypilliset perususkomukset, sille ominainen toiminnan ra-

kenne sekä kyseisen ammatin eri tavoin tietoon ja taitoon kytkeytyvät perustoimin-

not ja työtehtävät. Instituutiossa työroolin välityksellä toteutettava perustehtävä 

kytkeytyy substanssiytimeen niin, että ammatissa esimerkiksi parannetaan fyysisiä 

sairauksia, autetaan opiskelijaa lisäämään ymmärrystään tai sosiaalityössä elämän-

hallintansa menettänyttä toimijuuttaan uudelleen.  

 Ihmisten parissa työskentely sisältää lisäksi yhteisiä ja yleisiltä piirteiltään 

toisiaan muistuttavia prosesseja. Nämä kytkeytyvät ihmisen kasvuun ja kehittymi-

seen, ohjattavan ymmärryksen ja tiedonkäsittelyn kohentumiseen ja toiminnassa 

kohdattuihin ongelmien ratkaisuyrityksiin. Käytän näistä yleispätevistä proses-

seista termiä työn metaprosessit. Koska tällaiset piirteet yhdistävät ihmisten parissa 

tehtävän työn toimenkuvia, ohjaukseen osallistuvaa ammattihenkilöä on mahdol-

lista ohjata tuntematta täysin tämän työn substanssiydintä. Ohjaaja voi siis auttaa 

ohjattavaa tarkastelemaan, tiedostamaan ja kehittämään työn teossa tarvittavia me-

taprosesseja. Lisäksi jokaisen toimintaa määrittävät myös kaikille ihmisille yleis-

pätevät toimijuuden ehdot, jotka ovat samankaltaisia eri ammateissa ja toimintaym-

päristöissä.  

 Kirjallisuudessa väitetään erilaisten muotivirtausten vaikuttavan eri aikoina 

kaikenlaisissa toimintaympäristöissä. Kunkin aikakauden kulloinkin hyvinä pidetyt 

psykologiset teoriat tai niiden osat, mutta myös ohjausta suuntaavat ja perustelevat 

muut käsitteelliset mallit siirtyvät osaksi ohjausta. Aikakaudet ovat erilaisia, ja py-

syvän mallin rakentaminen on hankalaa. Tällainen ajattelutapa ilmaistaan esimer-

kiksi seuraavasti:  

 
Työnohjauskirjallisuuden perusteella on myös havaittavissa työnohjauksen kehittämisen, 
määrittelyn ja teorianmuodostuksen selkeitä kehityslinjoja, jotka seuraavat ihmisen kehi-
tystä, oppimista ja toimintaa koskevien tieteellisten paradigmojen muutosten vanavedessä 
kulloistenkin ammatillisten ja professionaalisten vaiheiden ja intressien vauhdittamina. Jot-
kin jäsennyksistä muodostuvat pysyvämmiksi, ja osa hukkuu tieteellisten trendien vaihte-
luun.292 

 
291 Ammattien erilaisten ja eriytyneiden substanssiytimien tuntemus on ohjaajalle haastavaa. Ohjaa-
jan on siksi helpompi ajatella itseään valmentajana, jolle substanssiytimen tunteminen ei ole toimin-
nan edellytys. Valmentamisessa voidaan tukea ohjattavan muita työntekoon, sen hallintaan ja oppi-
miseen kytkeytyviä prosesseja. Ks. esim. OOY 2014 ja TVR 2015. 
292 TST 2007, 24. Ks. myös OOY 2014.  
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Ohjauksen mielekkyys kytkeytyy siihen, että ohjattavan toimintaympäristöä 

ja sen muutoksia kyetään huomioimaan ja tarkastelemaan ohjattavan kanssa oh-

jauksessa ajantasaisesti. Työnohjaajat pyrkivät reagoimaan havaitsemiinsa tai oh-

jattavan ilmaisemiin muutoksiin nopeasti. Ohjaajalla on hyvä olla kyseisen hetken 

tilannetekijöitä laajempi käsitys ohjauksen suunnasta. Siksi prosessissa tarvitaan 

apuna jonkinlaista tiedollista ja toimintaa laajemmin perustelevaa näkökulmaa. Oh-

jauksessa ovat säilyneet teoriat ja menetelmät, jotka hyödyntävät ja tehostavat käy-

tännön ohjausta ja tuntuvat sopivan yhteen ohjaajien aikaisempien hyvän ohjauksen 

käsitysten kanssa. Toiminnan muutos on pysyvää, mutta esille tuodaan myös ajatus 

sen keskellä säilyvistä pysyvimmistä elementeistä: 

 
Täydellinen ja kaiken kattava määritelmä pakenee tekijäänsä toiminnan muutoksen myötä. 
Kuitenkin jotkut elementit vaikuttavat pysyviltä, kuten se, että työnohjaus on ihmisten väli-
nen vuorovaikutussuhde, jossa reflektoidaan ohjattavan työtä ja toimintaa työssään ja amma-
tissaan.293 

 
Vaikuttavatko kulttuuriset eri ajankohtiin kytkeytyneet ajattelutavat ohjauksessa 

niin, ettei toiminnassa ole lainkaan pysyviä elementtejä? Työnohjausta koskevassa 

keskustelussa on koottu ja säilytetty tekijöitä, joiden uskotaan mahdollistavan hy-

vän ohjauksen. Nämä tekijät ovat ohjauksen oleellisia rakenneosia (konstituent-

teja), ja ne säilyvät todennäköisesti myös tulevaisuudessa onnistuneen ohjauksen 

varmistajina. Elementit ja niihin kytketyt hyvää toimintaa määrittävät käsitykset 

ovat ohjauksen ydintä. Elementtien yksityiskohdat voivat muuttua, mutta muutok-

set eivät voi olla niin suuria, että ne uhkaavat ohjauksen keskeisiä rakenneosia. Jos 

näin tapahtuisi, ohjaus muuttuisi ohjaamisen sijasta joksikin muuksi toiminnaksi. 

Teoreettisen tarkastelun ongelma olisi ehkä ratkaistavissa, jos pystyttäisiin 

paremmin erottamaan työn substanssiydin ja työn metaprosessit toisistaan. On 

myös mahdollista löytää edelliset yhdistävä laajempi näkökulma. Tähän mennessä 

ohjauksen vakioisia elementtejä ja niiden yhteenkuuluvuutta ei ole onnistuttu mää-

rittelemään riittävän tarkasti. Elementtien löytäminen ja niiden merkityksen ym-

 
293 TST 2007, 24. Ks. myös Sloan 2002, 5. Sloan toteaa yhden mallin korostamisen muiden kustan-
nuksella lyhytnäköiseksi (short-sighted). Hoitomallit vaihtuvat muotivirtausten mukaan (when nur-
sing models were in vogue). Mallin tulee parhaimmillaan sopia yhteen hoidon vakioisimpien toteu-
tustapojen kanssa. Teoksissa OOK 2001 ja TVS 2001 uskotaan työnohjauksen varsinaisuuteen, yti-
meen, josta kaikenlainen ohjaus samankaltaisesti muodostuu. Kaikenlaisella ohjauksella uskotaan 
olevan yhteisiä elementtejä.   
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märtäminen toiminnassa mahdollistaa ohjauksen tarkastelun laajemmin ja yleispä-

tevämmin. Perustelen myöhemmin tätä ajatustani, kun esittelen ohjauksen pysyvät 

elementit ja niiden väliset suhteet.  

 

3.1.2. Työnohjauksen käsitteen määrittelyongelmat  

Edellä kuvasin, kuinka työnohjauksen käsitettä yritettiin määrittää suomalaisessa 

1980-luvun alkuvaiheen kirjallisuudessa. Käsitteen määrittelyongelmia pohdittiin 

edelleen myös 2000-luvun vaihteen sekä ensimmäisen vuosikymmenen kirjallisuu-

dessa.294 Uudemmassa keskustelussa työnohjauksen ja ohjauksen käsitteiden mää-

rittely ei tuntunut enää tarpeelliselta. Kansainvälisessä keskustelussa koettiin sa-

mankaltaisia määrittelyn ongelmia. Suomalaisessa kirjallisuudessa määrittelyn kes-

keiset haasteet tulivat esille erityisen selvästi.  

Käsitteen määrittelyssä keskeinen ongelma on ohjauksen suhde sitä muistut-

taviin toiminnan muotoihin. Ohjaus kytkeytyy luontevasti osaksi hallintoa, ja oh-

jauksen avulla työntekijää voidaan valvoa ja arvioida. Toisaalta ohjaus edistää oh-

jattavan työssä jaksamista ja tukee mielenterveyttä. Ohjausta käytetään myös osana 

koulutusta. Ohjausta on hankala erottaa hallinnosta, hoidosta ja koulutuksesta. 

Määrittely-yrityksissä yhteistä on se, että niissä halutaan säilyttää yhteys läheisiin 

toimintamuotoihin, ja rinnakkaisesti  pyritään määrittelemään ohjaus itsenäiseksi ja 

sen lähimuodoista erilliseksi toiminnaksi:  

 
Työnohjaus ei ole kuitenkaan samaa kuin opetus. Sen erottaa suoranaisesta opetuksesta se, 
että se samanaikaisesti on tapausten hoitoa, avun, palvelun antamista asiakkaille. Opetuksel-
linen puoli korostuu silloin, kun on kysymys opiskelijan työnohjauksesta, kokeneen työnte-
kijän työnohjaus sen sijaan lähenee tavallaan konsultaatiota. Työnohjaus ei ole myöskään 
samaa kuin työnjohto, vaikkakin sen hallinnollinen tehtävä on lähellä työnjohtoa. Työnoh-
jaajan ei tarvitse olla minkäänlaisessa esimiessuhteessa ohjattavaansa. Kun työnohjaus pyrkii 
auttamaan ohjattavaa myös tämän tunnepohjaisissa vaikeuksissa, jotka muuten estäisivät 
häntä hoitamasta tehtäviään ammattinsa edellyttämällä tavalla, voidaan sanoa, että työnoh-
jaus saattaa tulla lähelle ohjattavan hoitoa. Joskin työnohjaus niin kuin kaikki oppiminen ja 
kokemus muovaavat ohjattavan persoonallisuutta, sen tavoitteena ei kuitenkaan ole ohjatta-
van hoito. Työnohjaus ei siis ole opetusta, hallintoa, työnjohtoa, konsultaatiota tai hoitoa. 
Voisi sanoa, että se tavallaan on kaikkia näitä samanaikaisesti eli nykyään nähdään työnoh-
jaus hallinnollisen, opetuksellisen ja auttavan funktion ainutlaatuisena yhdistelmänä. Työn-
ohjaus on osa työtä […]. Työnohjauksen määritelmissä kuvastuu sen eri funktiot…295 

 

Keskustelussa on mukana paradoksaalisia ja ristiriitaisia ilmauksia. Ohjaus ei ole 

sitä eikä tätä, mutta kuitenkin kaikkea samanaikaisesti. Keskeiseksi nousee funktio 

 
294 Ks. HAJ 1983; TTO 1983; AKA 1984; OKT 1985; SOT 1987; OOK 2001; PLV 2001; TVS 
2001; MKT 2006; TST 2007; TMM 2009. 
295 TTO 1983, 12 - 13.  
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käsite. Funktio-ajattelu on ollut esillä ulkomaisissa clinical supervision -toimintaa 

tarkastelevissa artikkeleissa. Funktio-käsitteen avulla voidaan eritellä työnohjauk-

seen sisältyviä erilaisia tavoitteita. Näin toiminnasta saadaan esille ja kuvatuksi joi-

takin oleellisia puolia. Kuitenkaan toiminnan ydintä ei saada käsitteellistettyä ne-

gaatioiden avulla.  

Kansainvälisisissä artikkeleissa ja suomalaisessa alkuvaiheen keskustelussa 

päädytään johtopäätökseen, että työnohjausta ilmiönä on hankala tutkia ja mahdo-

tonta määritellä. Samasta toiminnasta käytetään erilaisia käsitteitä sekavasti, ja sa-

mat käsitteet merkitsevät käyttäjilleen eri asioita. Työnohjauksen ymmärtämis- ja 

käsitteellistämisyritykset kariutuvat toistuvasti ja tilanne on hämmentävä:  

 
Käsitteenmäärittelyä vaikeuttaa myös se, että yhdellä työnohjauskäsitteellä viitataan saman-
aikaisesti moneen ilmiöön (opetuksellinen, hallinnollinen, ammatillinen, persoonallinen jne. 
työnohjaus). Toiseksi puhuttaessa yhdestä ilmiöstä, esim. opettajien työnohjauksesta, käyte-
tään useita eri käsitteitä; opettajien psyykkinen tukeminen, opettajien henkinen työsuojelu, 
opettajanhuolto, supervisio.296 
 
Työnohjauskäsitteen hämäryyteen vaikuttaa siis se, ettei käsitteellä ole ankarasti ottaen yhtä 
ilmenemismuotoa enempää määritelmän kuin sisällön tai mallin suhteen. Siksi sille on vai-
keaa löytää yhtä yleistä määritelmää, joka olisi riittävän laaja sille asetettujen monien tavoit-
teiden kannalta. Määritelmät pyrkivät jäämään ohuiksi ja pinnallisiksi. Työnohjaukseen si-
sältyy monenlaisia toimintoja. Siitä huolimatta yhteiseksi nimittäjäksi käsitteen sisällölle voi-
daan asettaa oman työn kehittäminen henkilökohtaisista edellytyksistä käsin tai tiedon käytön 
persoonallistaminen (kursivointi tekstissä). Toistaiseksi käsite voidaan nähdä kuitenkin 
eräänlaisena yleisterminä kuvaamaan ammatillista kehittymistä tietyssä tehtävässä.297 

 

Keskustelijat etsivät työnohjaukselle perinteisiä sanallisia määritelmiä (definition), 

mutta niiden muotoileminen on haastavaa, koska jäsentynyt käsitys ohjauksen yti-

mestä ja sen keskeisistä piirteistä puuttuu. Ohjauksessa on aina kyse toiminnasta, 

eivätkä perinteiset sanalliset määritelmät, jotka keskittyvät etsimään kaikkea työn-

ohjausta yhdistäviä attribuutteja onnistu tehtävässään. Prosessissa toiminnan tavoit-

teet ja toiminta muuttuvat, eikä sen eri puolia ja vaihtelevaa luonnetta saada ki-

teytettyä onnistuneesti määritelmäksi. Siksi toimintaa voidaan vain kuvata hyvin 

yleisillä luonnehdinnoilla. Aavistuksena näyttää olevan, että sanallista määritelmää 

parempi vaihtoehto olisi jonkinlaisen toimintaa kuvaavan mallin tekeminen. Seu-

raavassa alaluvussa (3.2.) esitän ohjauksesta rakentamani mallin, jolla myös työn-

ohjausta voidaan tehdä sanallista määritelmää paremmin ymmärrettäväksi.  

 
296 OKT 1985, 57. 
297 OKT 1985, 55 - 56. 
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Suomalaisessa keskustelussa tuodaan esille näkemyksiä ohjauksen ja sitä 

koskevan käsitteen määrittelyn vaikeuksista. Olemassa on epäilys, että käsitteen 

määrittely-yrityksissä aikaisempien näkemysten toistaminen vain pitää yllä seka-

vuutta. Lisäksi ollaan toiveikkaita, koska empiirisen tutkimuksen uskotaan auttavan 

toiminnan ja käsitteen selvittämisessä.  

 
Yksi syy siihen, että työnohjaus-käsite on vielä suhteellisen jäsentymätön ja kaipaa kehittä-
mistä on se, että saatavissa oleva kirjallisuus on usein kapeasta näkökulmasta aihetta lähes-
tyvää tai tiettyä erityiskysymystä selvittelevää. Ehkä tehtävän luonne ei tästä syystä ole vielä 
riittävän hyvin jäsentynyt. Alan empiirisen tutkimuksen puute on tietysti yksi osatekijä.298 

 

Kansainvälisessä keskustelussa ja erityisesti Suomessa suhtaudutaan myös varauk-

sellisesti ohjauksen käsitteenmäärittelyyn ja teoreettiseen tarkasteluun. Kirjoittajat 

pelkäävät, että määrittelyjen myötä menetetään kyky tarkastella toimintaa moni-

puolisesti ja hukataan mahdollisuus olla ohjattavan kanssa aidossa avoimessa vuo-

rovaikutuksessa. Myös meillä tehdään erilaisia käsitemäärittelyjä aikaisempien 

määrittely-yritysten pohjalta. Käsitteen tutkiminen todetaan ristiriitaisesti myös 

merkittäväksi, koska tutkimisen uskotaan myöhemmin edistävän käsitteen ymmär-

tämistä.  

 
Työnohjauskysymystä ei ratkaista määritelmien eikä käsiteanalyysien avulla. Tarkat ja ahtaat 
määritelmät sokeuttavat helposti asian tai ilmiön monimuotoisuuden mieltämisen. Määritel-
mien esittämisen sijasta seuraavassa pyritään analysoimaan itse käsitettä ja sen luonnetta ole-
massa olevan informaation pohjalta. Jotta ymmärrettäisiin jonkin asian luonne, on tärkeää 
tunnustaa käsitteen tutkimisen merkitys, (kursivointi tekstissä) koska käsitteet ohjaavat aina 
toimintaa […].299 

 

Työnohjaus-käsitettä ei haluta määritellä liian nopeasti, koska työnohjaus toiminta-

muotona ja ymmärrys siitä kehittyvät edelleen. Tärkeintä on pysyä avoimena risti-

riitaisessa tilanteessa, jotta ohjaus voi kehittyä:  

 
Vielä voi kuulla kysyttävän, mitä työnohjaus on […] kysyminen on hyvin oikeutettua ja hy-
vin tarpeellistakin, koska työnohjauksen sovellusalueet ovat viime vuosina nopeasti laajen-
tuneet. On tarpeen yhä uudelleen selvitellä, mikä on työnohjauksen ydinasia, mikä on työn-
ohjausta ja mikä ei. Toisaalta on yhtä oikeutettua sanoa, ettei työnohjausta voida yleisesti ja 
tarkasti määritellä. Työnohjauksen laaja-alaisessa selvittelyssä on suostuttava näkemysten ja 
käytäntöjen moninaisuuteen. Kysymyksessä on varsin uusi opetuksen ja oppimisen muoto 
asianmukaisten valmiuksien hankkimiseksi tietyn ammattialan käytäntöä varten. Monien uu-
sien käytäntöjen tavoin työnohjauksellakin on hajanainen teoriatausta.300  
 

 
298 OKT 1985, 57. 
299 OKT 1985, 56. 
300 AKA 1984, 9 - 10.  
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Keskustelijoiden haasteena on ymmärtää toiminnan ja siitä abstrahoitavien käsittei-

den ja käsitteisiin viittaavien termien suhde. Perinteistä sanallista käsitettä ei voida 

muotoilla, koska kyseessä on toiminta. Toimintaa voidaan ymmärtää paremmin 

mallin avulla, jossa kuvataan erilaisia toiminnan elementtejä ja ehtoja, joiden toteu-

tuessa ohjaus mahdollistuu. 

 

3.1.3. Käytännön ja teorian ristiriita  

 

Kansainvälisessä ja kotimaisessa keskustelussa teorian ja käytännön suhde näyttäy-

tyi ristiriitaisena. Ohjaajan arjen näkökulmasta teoriat käsitteineen tuntuivat toissi-

jaisilta ohjattavan kohtaamisessa ja vaikeilta soveltaa käytäntöön. Teoria ja käy-

täntö tuntuivat olevan toisistaan kaukana.  

 Suomalaisessa varhaisvaiheen keskustelussa pohditaan teorian mahdollisia 

haittoja ja hyötyjä. Keskeiseksi käsitykseksi tulee se, että ohjaajan on kiinnitettävä 

huomiota ensisijaisesti käytäntöön ja kokemuksiin ja hänen on pitäydyttävä ohjauk-

sessaan konkreettisuudessa. Työnohjauksen muut periaatteet pohjaavat tähän läh-

tökohtaan. Vain käytännön, kokemuksen ja konkreettisuuden huomiointi mahdol-

listavat kokonaiskuvan hahmottumisen ohjattavan toiminnasta työssään.  

 
Työnohjauksen käytäntö ja työtapa on kehittynyt työssä konkreettisesti koettujen ongelmien 
pohjalta. Täten on ollut luonnollista, että työnohjauksen ajattelutavat ovat värittyneet vallit-
sevien työkäytäntöjen pohjalta. Työnohjauksen teorian kehitys on ollut verrattain vaatima-
tonta ja epäyhtenäistä […] On selvää, että työnohjauksen onnistumisen edellytyksenä on 
edelleen pysyminen työnteon kokemuksellisissa ja konkreettisissa ongelmissa. Teoreettinen 
lähestymistapa voi vain harvoin tavoittaa täyttä kuvaa työnteon luonteesta. Toisaalta teoreet-
tinen selkeys voi luoda edellytyksiä käytännön toiminnalle ja sen kehittämiselle. Tämä ajatus 
on ollut käsillä olevan tutkielman motiivina. 301 

 

Teoria todetaan hyödylliseksi ja toisaalta sen pelätään vaikuttavan siihen, että oh-

jaaja ei ehkä kykene enää huomioimaan ohjauksessa tarpeeksi laajasti käsillä olevia 

mahdollisia päämääriä. Teorian myötä ohjaajan pelätään menettävän kykynsä ym-

märtää ohjauksessa tapahtuvia asioita kokonaisvaltaisesti.  

Teoriat rajaavat todellisuutta eri tavoin. Ne nostavat korostetusti esiin joitakin sen piirteitä 
kartoittaessaan näiden välisiä yhteyksiä. Ei tietenkään ole yhdentekevää, miten tämä todel-
lisuuden hahmottaminen tapahtuu. Yksipuolinen teoreettinen viitekehys saattaa ehkäistä ha-
vaitsemasta niitä todellisuuden piirteitä, jotka vaikuttavat oleellisesti tutkittavassa ilmiössä, 
mutta joita ei teoreettisen rajoittuneisuuden vuoksi kyetä havainnoimaan.302 

 
301 HAJ 1983, 1. 
302 HAJ 1983, 80. Ks. myös Rice 2007, 516 - 517. Mallin on huomioitava tietyn ryhmän tarpeet. 
Clinical supervision -toiminnassa sopiva malli huomioi ohjauksen prosessin, ensisijaisesti kliinisen 



83 
 

Teoriat tuntuvat rajoittavilta, koska ohjaaja kykenee niiden avulla huomioimaan 

vain joitakin toiminnan puolia kerrallaan. Keskustelijat eivät usko, että voitaisiin 

muotoilla toiminnan kokonaisena ja kaikessa rikkaudessaan huomioiva teoria.  Toi-

minta on aina teorioita ja käsitejärjestelmiä laajempaa, luonteeltaan muuttuvaa ja 

ennustamatonta. Teoria saattaa vähentää ohjaajan kykyä tehdä tilanteista riittävän 

hyviä ja asianmukaisia havaintoja, minkä vuoksi sen pelätään sokeuttavan ohjaajaa. 

Siksi ohjaajan voi olla hyödyllisempää pyrkiä toimimaan ilman teoriaa. 

 Teorian pelätään haittaavan myös ohjaajan kykyä havainnoida vuorovaiku-

tusta pitemmällä ajanjaksolla. Ajattelutavan mukaan teoria saattaa kangistaa tilan-

teittain muuttuvan ja spontaanisti etenevän vuorovaikutuksen seurannan. Teorian 

avulla ei helposti saada näkyviin prosessina etenevää toimintaa. 

 
Persoonallisuusteorioiden tarkastelu osoitti yksipuolisuuden vaaran, sen että tyydytään tar-
kastelemaan ohjattavan persoonallisuutta tietyn persoonallisuusteorian rakenteen termein tai 
kehitellään mallia ohjattavasta. Sellaisen avulla saatetaan ymmärtää, miksi ohjattavalla on 
vaikeuksia esim. työympäristönsä kanssa, mutta saadaan vähän ymmärrystä käyttäytymisen 
muutokseen tähtäävästä työnohjausprosessin luonteesta ja elävän vuorovaikutuksen merki-
tyksestä. Jonkin persoonallisuusteorian käyttäminen on välttämätöntä, se on yksi puoli asiaa. 
Jos työnohjauksessa ei olisi mitään persoonallisuusteoriaa, voisi unohtua sellaisia tärkeitä 
persoonallisuuden puolia, joihin liittyy työssä koettuja ongelmia. Ns. humanistiset teoriat 
koskettivat enemmän työnohjauksen prosessiluonnetta ja vuorovaikutuksen merkitystä. Or-
ganisaatioteoriat koetaan kaavamaisina, joskin selkiyttävinä.303 
 
 

Suomalaisessa alkuvaiheen keskustelussa pohdittiin myös teorian tuomia oletettuja 

hyötyjä. Keskustelijoilla on kuitenkin hyvin pelkistetty ja yleisellä tasolla oleva 

mielikuva tieteessä käytetyistä teorioista ja niiden hyödystä. Taustalla on ajatus, 

että teoria saattaisikin sopia yhteen toiminnan, kokemuksen, ohjausprosessin sekä 

spontaanisti etenevän ja muuntuvan vuorovaikutuksen kanssa. 

 
Jos voisimme palauttaa menneisyyden faktat täydellisinä, meillä ei olisi teorian tarvetta. 
Mutta aikaisempien kokemusten rajoitukset estävät ihmistä täydellisesti ymmärtämästä prob-
leemia tai nykyhetken kokemuksia. Tämän johdosta tarvitsemme teorioita auttamaan, ym-
märtämään erityisesti sellaisia probleemeja, joita emme ole aikaisemmin kohdanneet. Teoria 
antaa systemaattisen lähestymistavan käsitellä probleemeja. Teoria on älyllinen väline moni-
mutkaisten havaintojen yksinkertaistamiseksi ja systemoimiseksi. Hyvä tietojärjestelmä luo 
järjestystä kaaokseen, jolloin esim. ihmisen käyttäytyminen tulee paremmin ymmärrettä-
väksi. Teoriat ovat myös keino organisoida aines ja tulkita havaintoja työnohjaustilanteessa. 
Ennalta tutkittu malli antaa ohjattavalle paremmat valmiudet tarkastella ja hahmottaa tapah-
tumia rinnan elävän kokemuksen kanssa. Itse asiassa teoria on laaja-alainen käsitys asetetun 
tavoitteen suuntaan etenevästä toiminnasta. Teorialla on neljä konkreettista päätehtävää: - 

 
toiminnan, potilaan edut ja hyödyt. Tärkeää ovat turvallinen praktiikka ja ohjattavalähtöisyys, jous-
tavuus sekä mallin ja toiminnan ero suhteessa hallintoon ja johtamiseen.  
303 TTO 1983, 33. 
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vetää yhteen koottu informaatio-summa; tehdä monimuotoinen ilmiö helpommin ymmärret-
täväksi; ennustaa mahdollinen tulos tietynlaisissa olosuhteissa; stimuloida löytämään faktoja 
ja laajentamaan ilmiötä.304 
 

Teorian ongelmat konkretisoituvat ja kytkeytyvät toiminnassa usein muuttuviin ta-

voitteisiin, joiden väljyyttä ja avoimuutta puolustetaan jo lähtökohtaisesti. Ohjauk-

sessa ei saa syntyä sellaista tilannetta, jossa teoria rajoittaa ohjattavien vapautta 

asettaa tavoitteita. Teorian koetaan tuovan mukaan jonkinlaisia lisätavoitteita ja 

siirtävän ohjattavan yksilölliset intressit ja tavoitteet taka-alalle. Ohjaaja saattaa 

menettää teorian käytön myötä ohjattavakeskeisyyden.  

 
Epämääräisyys ei merkitse, ettei työnohjauksella ole tavoitteita. Työnohjaukselle luonteen-
mukaista ei vain ole asettaa ulkoapäin tavoitehierarkioita. Tavoitteen asettaminen etukäteen 
lähtisi ajatuksesta, että joku muu tietää, mikä minun kohdallani on tärkeintä. Tavoitteista 
kyllä puhutaan ryhmässä sen alkuvaiheessa ja eri arviointivaiheissa. Avoimuus on tärkeintä. 
Työnohjaajan tulee auttaa ohjattavaa määrittelemään tavoitteensa. Tavoite ja tehtävä jäsen-
tyvät, usein myös muuttuvat, työnohjausprosessin kuluessa. Tärkeää on, että yleiset puitteet 
ovat niin väljät, että laaja-alainen kehitysprosessi on mahdollista. Työnohjauksen tavoittei-
den esittäminen enemmän yleisellä tasolla on siis aiheellista.305 
 
 

Suomalainen keskustelu noudatti kansainvälistä suuntausta siinä, että meilläkin oh-

jaus kytketään psykoanalyysiin, psykodynaamiseen teoriaan ja psykoterapiaa muis-

tuttaviin vuorovaikutustapoihin (2.2.1 ja 2.2.2). Suomalaisessa keskustelussa tätä 

lähtökohtaa korostetaan toistuvasti, koska erityisesti sen avulla tuntuu mahdollistu-

van hyvän ohjauksen ihanteiden toteuttaminen ja ohjauksessa eteen tulevien ongel-

mien ratkaiseminen.  

 
Psykoanalyyttinen tutkimustraditio ja tutkimusasenne ovat merkittävästi edistäneet työnoh-
jauksen käytännön kehittymistä. Psykoanalyyttinen kuvaustapa on tuonut ehkä kaikkein mo-
nipuolisimman ja vivahteikkaimman kuvan itse työnohjausprosessista. Kuvatessaan työnoh-
jausta yksilön sisäisen maailman näkökulmasta psykoanalyyttinen lähestymistapa on tarjon-
nut lukijalle runsaasti samastumiselämyksiä. Teoria on liittynyt kiinteästi yksilön kokemus-
maailmaan. Toisaalta työnohjauksen käytännössä psykoanalyyttinen asenne on tarjonnut yk-
silölle laajan liikkumatilan omien kokemustensa tarkastelussa. Kritiikkinä tätä lähestymista-
paa kohtaan voisi mainita sen vaativuuden ja toisaalta ulkoisten realiteettien vähäisen paino-
tuksen. Tästä huolimatta psykoanalyyttinen tutkimustraditio edelleen vaikuttaa vahvasti 
työnohjauksen kehitykseen.306 
 
 

Ohjaajan odotetaan toiminnassaan toteuttavan monia psykoterapian keskeisiä toi-

mintaperiaatteita. Psykoterapeuttien keskeisiä tietoja ja taitoja pidetään usein myös 

 
304 OKT 1985, 201 - 202. 
305 OKT 1985, 89 - 90, 93; OOK 2000, 31 - 32. 
306 HAJ 1983, 14 - 15. 
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työnohjaajien tärkeinä perustaitoina. Työnohjaajan oma terapia, kyky tiedostaa it-

seä ja itseen kohdistuva tutkiva asenne tulevat tärkeiksi. Työnohjauksesta käyty 

keskustelu ja ohjauksen käytäntö tuntuvat jumittuvan psykoterapeuttiseen lähtö-

kohtaan. 

Havainnointi ja eläytyminen ovat tärkeimpiä työvälineitä käytännön ohjaustyössä. Järjestel-
mäajattelu tarjoaa runsaasti apua ja virikkeitä työtilanteen havainnointiin ja hahmottamiseen. 
Kyky eläytyvään tutkimusotteeseen edellyttää tutkijalta pitkällistä oman kokemuksen ana-
lyysiä. Tämä on todennäköisesti enemmän kokemuksellinen kuin teoreettinen kysymys. On 
ilmeistä, että vain perusteellinen oman itsen tuntemus voi vapauttaa työnohjaajana toimivan 
henkilön varsinaiseen tehtäväänsä työnohjaajana: ohjattavan ja hänen työnsä välisen suhteen 
luovaan uudelleen hahmottamiseen. Ohjaajan ammattitaito on käytännössä ainoa tae siitä, 
että etukäteen arvaamaton kehitysprosessi ei karkaa käsistä, vaan se voidaan luovalla tavalla 
käydä läpi.307  

 
 

2000-luvun alussa yritettiin laajentaa psykodynaamista lähtökohtaa ja kaikenlai-

selle ohjaukselle rakennettiin yhtenäistä teoriaa. Esille nostettiin näkemyksiä oppi-

misteorioista, mutta keskustelussa jäätiin edelleen psykodynaamiseen lähtökohtaan 

(2.2.2). Myöhemmin keskusteluun ja ohjaajien käytäntöön tulivat mukaan kognitii-

visen teorian myötä keskeiset peruskäsitteet, joita ovat itsen tiedostaminen, tutkiva 

työote, reflektio, käyttöteoria, kokemuksellisen oppimisen perusparadigmat ja kon-

fliktisuus osana ohjausta. Käsitteet ovat keskeisiä myös psykoanalyyttisessä ja psy-

kodynaamisessa lähtökohdassa.308  

2000-luvun suomalaisessa keskustelussa teorian ja käytännön välistä ristirii-

taa pyritään ratkaisemaan uudella tavalla. Teoria-termiä käytetään yhä enemmän 

ihmisen mielen järjestelmästä, joka vaikuttaa hänen toimintaansa, ja jossa teoria ja 

käytäntö kytkeytyvät toisiinsa. Tällaista järjestelmää kutsutaan käyttöteoriaksi, ja 

ajatus siitä on tälläkin hetkellä ohjaajien käytäntöä ohjaavan ajattelun keskeinen 

osa.  
Käyttöteoria on ajattelun sisäinen ohjausjärjestelmä, henkilökohtainen viitekehys. Se on 
eräänlainen ihmisen sisään rakennettu säännöstö. Enimmäkseen se toimii tiedostamattomalla 
tasolla. Työntekijä kehittää omaa käyttöteoriaansa, joka auttaa häntä ymmärtämään työtään 
koskevia uskomuksia, ennakkoluuloja, rutiineja. Kun kriittinen reflektio liitetään kokemuk-
selliseen oppimiseen, seurauksena on ammattitaidon kehittyminen. Jokaisella ihmisellä on 
oma käyttöteoriansa useisiin toimintoihin, riippumatta siitä onko ihminen saanut koulutusta 
vai ei. Opettajalla opettajan teoria, johtajalla oma teoria johtajuudesta, vanhemmilla oma kas-
vatusteoria ja niin edelleen. Käytännössä se merkitsee, että tutkiessaan omaa käyttöteoriaansa 
ihminen alkaa ymmärtää, minkälaisiin arvoihin, uskomuksiin, tietoihin ja vastaaviin hänen 
toimintansa pohjautuu. Kyseessä ovat hänen itse antamansa merkitykset, vaihtoehtoiset teo-
riat tai omat ristiriitaiset käsitykset, joita hän on asioille antanut. Voidaankin olettaa käyttö-
teorian kehittyvän jatkuvasti, uusien kokemusten myötä.309 
 

 
307 HAJ 1983, 80. 
308 Ks. OOK 2001 ja TVS 2001. 
309 OOK 2000, 86; TVS 2001, 110 - 114. 
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2000-luvun alun keskustelussa voimistuivat myös konstruktivistiset ja äärikon-

struktivistiset ajatukset (2.2.5). Näkemysten myötä teorian ja käytännön välisen 

suhteen ymmärtäminen radikalisoitui. Ohjauksen yleispätevä käsitteellistäminen ja 

jäsentäminen eivät enää tuntuneet tarpeellisilta.  

 
Ainakin counselling- eli ura- ja elämänsuunittelun ohjauskeskusteluissa teoria ja käytäntö 
asemoituvat hieman toisin kuin ennen. Teoreettinen tietämys on varmasti edelleen tarpeen 
ohjaustyön rikastamiseksi, mutta teorian ja käytännön suhde on monitahoinen ja monisuun-
tainen, ellei peräti sumea. Hieman kärjistäen: aiemmin ehkä usein ajateltiin, että kun ohjaa-
jalla on hallussaan riittävät tiedot ja oikeanlainen teoria, hän pystyy taidokkaasti soveltamaan 
teoriaansa yksittäisiin tilanteisiin. Nyt näkökulmana eivät ole niinkään suurten ohjauksen 
teorioiden sovellukset, vaan vuorovaikutustilanteesta, ohjattavan tilanteesta ja ohjaajan ko-
kemuksesta rakentuvat tilannesidonnaiset teoriat.310 
 
 

Keskustelussa perinteistä teoriaa ja niiden mahdollistamaa tietoa kritisoidaan.  

 
Myös teorioiden tuoma tieto nähdään hieman toisin. Yleistysten sijasta tieto voi olla ainut-
kertaisesta tilanteesta nousevaa paikallista viisautta, ikään kuin sisältäpäin tulevaa tietoa 
(John Shotterin termi knowing from within). Tärkeät asiat voivat olla näkymättömissä, koska 
ne ovat jokapäiväisiä ja aina silmiemme edessä. Ohjaustilanteessa voi syntyä oivalluksia, 
jotka pysäyttävät tapahtumien automaattisen virran ja tuovat itsestäänselvyyksiksi muuttu-
neet asiat esiin eri näkökulmista. Tällaista tietoa voidaan sanallistaa, mutta sitä on vaikea – 
ja usein tarpeetonta – yleistää tai välittää niille, jotka eivät olleet läsnä samassa tilanteessa.311 
 

 

Keskustelussa yritetään ymmärtää toiminnan, siitä syntyneen kokemuksen ja teo-

rian välistä jännitteistä suhdetta. Teoriat vaikuttavat toistuvasti huonoilta välineiltä 

toiminnan tarkastelussa eikä teoriaan kytkeytyvää ristiriitaa onnistuta ratkaisemaan. 

Käyttöteorian käsite siirtää teorian ja käytännön ristiriidan yksilöiden mielen si-

säiseksi asiaksi. Keskustelussa ollaan tilanteessa, jossa ei voida sanoa enää mitään 

yleispätevää käytännön ja teorian välisestä suhteesta. Konstruktivistiset ja äärikon-

struktivistiset näkemykset mitätöivät perinteisen teorian merkitystä ja nostavat 

esille toiminnan ja kokemuksen merkityksen, mutta tekevät siitä hyvin konteksti-

sidonnaisen.  

Voisiko teorian ja käytännön välisen ongelman ratkaista? Ongelma on han-

kala. Teoriat ja käsitejärjestelmät keskittyvät vain joihinkin toiminnan piirteisiin. 

Ratkaisu voisi olla useiden teorioiden samanaikainen käyttö tilanteen ja ohjattavan 

 
310 Ks. myös ONA 2007; 47; OSV 2004/10, 54. 
311 OSV 2004/10, 54. 
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tarpeiden mukaan. Toisaalta tulisi ehkä kehittää teoriaa, joka huomioisi kokonais-

valtaisemmin toiminnan eri puolet.  

Tarkastelen seuraavaksi näkemyksiä, jotka puolustavat yhden teorian käyttöä 

ohjauksessa ja laajalle levinnyttä, nykyään vallitsevampaa ajattelutapaa, joka sallii 

monien teorioiden yhteiskäytön. Palaan teoriaa ja käytäntöä koskevaan ristiriitaan 

vielä myöhemmissä luvuissa, kun tarkastelen työnohjaustoiminnassa vaikuttavia 

dynaamisia muuttujia.  

 

3.1.4. Työnohjauksen monistinen ja pluralistinen teorianäkemys  

 

Kansainvälisessä ja suomalaisessa keskustelussa esitettiin näkemyksiä, joiden mu-

kaan yksi teoria mahdollistaa riittävän havainnoinnin ja onnistuneen ohjauksen. 

Käytän tästä näkemyksestä termiä monistinen teorianäkemys. Toisen näkemyksen 

mukaan teorioita oli oltava useita, jotta ohjaajan riittävä havainnointi ja hyvä toi-

minta mahdollistuisi. Käytän tällaisesta näkemyksestä termiä pluralistinen teoria-

näkemys. Tarkastelen aluksi monistista teorianäkemystä ja sen jälkeen kansainväli-

sesti ja Suomessa yleisesti hyväksyttyä pluralistista näkemystä teoriasta.  

Suomessa 2000-luvun alussa erityisesti Ojanen ja Keski-Luopa pyrkivät 

muotoilemaan kaikenlaiseen ohjaukseen soveltuvaa erilaisista teoreettisista ainek-

sista muotoiltua systemaattista teoriakokonaisuutta, joka koostui psykoanalyytti-

sestä teoriasta, kasvatustieteestä, filosofiasta ja jälkimmäisen kirjoittajan mallissa 

myös humanistis-fenomenologista näkökulmasta (2.2.2). Keskustelijat tuovat sa-

moihin aikoihin julkaistuissa teoksissaan esille selkeimmin suomalaisen monistisen 

teorianäkemyksen ajatukset. Keski-Luopa syventää ja laajentaa Ojasen teoksen aja-

tuksia.312  

Ojanen ja Keski-Luopa ihmettelevät ohjauksen käytännön hajanaisuutta ja 

puuttuvaa teoriataustaa. Erilaisia kriteereitä ja tavoitteita ei onnistuta yhdistämään 

laajempaan tietojärjestelmään eli teoriaan. He uskovat ohjauksen siksi reagoivan 

helposti kontekstien toisistaan eroaviin tekijöihin ja samalla menettävän omaa var-

sinaisuuttaan ja olemustaan. Ohjauksen perustana olevia arvoja on pohdittava sy-

vemmin.  

 
… on ihmetelty, miten on mahdollista, että ohjausta toteutetaan niin monilla erilaisilla ta-
voilla ja ettei ohjaukselle ole kehitetty yhtenäisempää, omaa taustateoriaa […] Jo vuosia sit-

 
312 Ks. OOK 2001; TVS 2001.  
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ten kirjoitettiin, että ohjausteorian kriteereiden kehittelyyn olisi kiireesti paneuduttava, muu-
ten toiminta ei vastaa sen enempää tieteen kuin praktiikankaan ehtoja. Käytännössä on toi-
mittu kuitenkin yhä kuin ”villissä lännessä” ja teoriat kulkevat jossakin muualla. Toki oh-
jaukselle on asetettu tiukat ulkonaiset arviointikriteerit ja ennalta määrätyt, spesifit tavoitteet. 
Niitä ei kuitenkaan ole nivottu laajempaan tietojärjestelmään, vaikka tiedetäänkin hyvän teo-
rian merkitys käytännön työn tukena ja selkärankana.313 
 
…Vastaavanlaista teoriapohjan hajanaisuutta on esiintynyt työnohjauksen nimissä siinä mää-
rin, ettei työnohjaukseen hakija aina tiedä mitä odottaa. […] Työnohjauskäytännön kirjavuus 
eri ammattialoilla perustuu samaan ohjausteorian puutteeseen kuin ohjauksessa ylipäätään. 
[…] Työnohjaus on hajonnut lukuisia toimintaympäristöjä heijastaviksi sirpaleiksi – sen si-
jaan että toiminnan oikeutus löytyisi työnohjauksen ”varsinaisuudesta” eli työnohjaustodel-
lisuuden olemuksesta eikä kulloisenkin toimintakontekstin ammatillisesta itseymmärryk-
sestä. Sekavuus menetelmien suhteen on siis ollut ja on realiteetti, koska toiminnan takana 
olevia filosofisia arvoja ei ole pysähdytty pohtimaan.314 

 

Keskustelijat uskovat eri tavoin toteutetun ohjauksen sisältävän riittävästi yhteisiä 

piirteitä ja vakioisen ytimen, jonka löytäminen mahdollistaisi teorian rakentamisen 

kaikenlaiselle ohjaukselle ja lopettaisi teorioiden sekavan käytännön. He uskovat 

sekavan tilanteen syntyneen toimintaa ohjaavien filosofisten arvojen pohdinnan 

puutteesta, ja siksi he ohjauksen ydintekijöiden ymmärtämiseksi ehdottavat keskit-

tymistä toiminnan pohtimiseen.  

Yhden teorian pelätään rajoittavan ohjaajan havainnointia, prosessin seuraa-

mista ja kapeuttavan tavoitteiden asettamista. Eri ammatit tuntuvat tarkastelussa 

keskittyvän eri asioihin ja niiden edustamaa ihmiskuvaa ja tavoitteita pidetään eri-

laisina (3.1.2 ja 3.1.3). Tällainen ajattelutapa johti siihen, että pluralistinen teoria-

näkemys hyväksyttiin jo varhain osaksi kansainvälistä keskustelua ja käytäntöä.315 

Myös Suomessa siirryttiin 2000-luvulla tilanteeseen, jossa ohjaajan on täysin hy-

väksyttyä käyttää toiminnassaan samanaikaisesti useita teorioita ja käsitejärjestel-

miä.  

 
Yhtä yleistä työnohjausteoriaa ei siis ole toistaiseksi kehitetty. Yhteen työnohjausteoriaan 
tukeutuminen voi myös sisältää kapeutumisen vaaran. Onko yleensä mahdollista kehitellä 
yhtä yhteistä yleistä työnohjausteoriaa työn tavoitteiden, esim. hoito- ja kasvatustyön ero-
tessa toisistaan. Kysymys työnohjauksen erityisteorioiden muodostamisen tarpeellisuudesta 

 
313 OOK 2001, 11 - 12. 
314 OOK 2001, 12. 
315 Sloan 2002, 5. Yhden mallin tyrkyttäminen olisi lyhytnäköistä ja synnyttäisi ongelmia hoito-
työntekijöille, koska hoitomallit vaihtuvat usein muotivirtausten mukaan. Osallistujat saavat itse 
päättää ohjauksen viitekehyksen valinnasta. Myös Williams toteaa ohjauksessa käytettyjen monien 
teorioiden valikoiman välttämättömäksi, koska sen uskotaan olevan parempi vaihtoehto kuin yksi 
eheytetty ja kiinteä viitekehys. Ks. Williams 2005, 35 - 36. Myös Berg toteaa clinical supervision -
toiminnan monitahoiseksi (multifaceted activity), jota tulee tukea erilaisilla hoitotyön teorioilla, 
jotka sisältävät fyysiset, emotionaaliset, intellektuaaliset, henkiset ja sosiokulttuuriset näkökulmat. 
Ks. Berg 2007, 853. Myös Rice toteaa useiden mallien käytön tarpeelliseksi. Ks. Rice 2007, 519 - 
520. Cutcliffe ja Fowler kannattavat myös monia teorioita ja toteavat toiminnalla olevan kuitenkin 
yhteisiä premissejä. Ks. Cutcliffe 2011, 15 - 16. 
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työnohjauksen opettamisen ja työnohjauksen vaikutusten tutkimisen kannalta on koettu ai-
heellisena.316 

 

Suomalaisessa varhaisvaiheen keskustelussa puolustetaan pluralistista teorianäke-

mystä esimerkiksi seuraavasti:  

 
Työskentelyn taustaksi valittu teoria ja tutkijan filosofinen näkökulma tai laajemmin maail-
mankatsomus määräävät työskentelytavan, sekä sen mitä tullaan asettamaan työskentelyn ta-
voitteiksi. Samaa toimintaa suorittavat työntekijät voivat valita tutkimus- ja taustateoriakseen 
erilaisia, jyrkästikin poikkeavia suuntauksia. Näin on työnohjauksen toteuttamisessa tapah-
tunutkin. Asiaa voidaan myös perustella olettamuksella, ettei yksi teoria olisi riittävä työs-
kentelypohja eri ammattiryhmien työnohjauksen luonnetta silmällä pitäen. Yksi syy piilee 
todennäköisesti siinä, että itse työ[?] on ollut niin voimakkaasti toiminnallisiin tavoitteisiin 
pyrkivää, ns. ammatillisesti kehittävää ja demokraattista, että teorian kehittely on jäänyt se-
kundaariksi.317 
 

 

Pluralistisen teoriakäsityksen uskotaan säilyttävän ohjaajan kyvyn tarkastella pro-

sessissa muuttuvaa toimintaa ja vuorovaikutusta avoimesti ja monipuolisesti. Oh-

jaajan on huomioitava ohjattavan intressejä ja tavoitteita mahdollisimman laajasti. 

Onko pluralistinen teoriakäsitys tämän saavuttamiseksi ainoa ratkaisu? Toistuvasti 

on tärkeintä kohdata ohjattava ja saada hänet mukaan yhteistoimintaan. Teoriat ja 

käsitejärjestelmät on ajateltavissa kohtaamista palvelevina puitteina ja keinoina. 

Teorian tulisi kyetä tarkastelemaan monipuolisesti ohjaajan ja ohjattavan kohtaa-

mista ja vuorovaikutuksessa tapahtuvia asioita. Osoitan myöhemmin, millä tavoin 

on mahdollista tarkastella ohjattavan intressejä, päämääriä sekä vuorovaikutusta il-

man, että on pakko omaksua pluralistinen näkemys.  

Edellä esitin ajatuksen, jonka mukaan työnohjaukseen osallistuvan ammatti-

henkilön työtä voidaan tarkastella toisaalta työn substanssiytimen ja toisaalta työn 

reuna-alueilla tapahtuvien työn metaprosessien kannalta. Vastaavalla tavalla on 

mahdollista löytää myös ohjaustoiminnan substanssiydin, joka muodostuu toimin-

nan vakioisista osatekijöistä (konstituentit). Tällainen ydin tiivistää kaikenlaisen 

ohjauksen yhteiset tekijät. Substanssiytimen määrittelemisen jälkeen voidaan tar-

kastella vakioisten osatekijöiden liittymistä kokonaisuuteen ja niiden vaikutusta toi-

siinsa sekä hahmotella näitä kuvaava malli. Tartun tähän tehtävään seuraavaksi.  

 

 

 

 
 

316 TTO 1983, 34. 
317 TTO 1983, 19 - 20, 34. 
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3.2. Työnohjauksen keskeinen ydinrakenne toimintaa koskevana mallina 
  
   
Edellä on toistuvasti todettu, että clinical supervision -toiminnasta ja työnohjauk-

sesta on hankalaa muodostaa selväpiirteisiä käsitteitä ja yksiselitteisiä määritelmiä. 

Myös työnohjauksen toteuttamista kuvaavaa ja selittävää yhtenäistä teoriaa on vai-

kea muotoilla. Perinteisesti ymmärretty teoria voidaan luoda jostakin ilmiöstä, jos 

siinä on jonkinlainen staattinen säännönmukainen rakenne ja vakioiset muuttujat, 

joita voidaan kuvata täsmällisellä terminologialla, määritelmillä ja teorialla.318 

Työnohjaus on monimuotoista dynaamista toimintaa, joka ei ole tutkimuskohteena 

olemassa jo valmiina, vaan se muotoutuu ja rakentuu ainutlaatuisella tavalla ihmis-

ten toimiessa yhdessä tiettynä hetkenä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.319  

Ohjaajalla ja usein myös ohjattavalla on mielessään käsityksiä erilaisista teo-

rioista ja käsitejärjestelmistä, joita voitaisiin käyttää ohjauksen tukena. Ohjaaja on 

omaksunut jonkin ihmiskäsityksen, ja hänellä on kokemusta ohjauksessa hyviksi 

tai huonoiksi osoittautuneista menetelmistä ja käytännöistä. Ohjaajien toisistaan 

eroavat käsitykset ihmisestä ja yksilölliset kokemukset tuovat toimintaan vaihtele-

vuutta.  

Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, johon ennustamattomuutta tuovat 

toimijoiden yksilölliset ja toisistaan eroavat intressit, päämäärät, tavoitteet ja erilai-

set keinot edistää päämääriä. Määrittelen intressin asiaksi, jota toimija pitää hyvänä 

ja jota hän arvostaa niin paljon, että hän toivoo sen toteutumista. Hän haluaa toi-

minnallaan edistää intressin toteutumista. Päämäärä on asia, jonka aikaansaa-

miseksi toimija ryhtyy toimimaan. Tavoite on toimijan pyrkimyksen kohde, se mitä 

hän toiminnallaan tavoittelee ja pyrkii saamaan aikaan.320  

Ymmärrystä työnohjauksesta voidaan lisätä muullakin tavoin kuin määritte-

lyin ja teoriaa muotoilemalla. Työnohjausta koskevien käsitysten vertailun pohjalta 

voin todeta, että vaikka toiminta on dynaamisesti muuttuvaa, toiminnalla on lähes-

tymistavasta riippumatta jokseenkin vakioinen rakenne. Otan lähtökohdaksi tämän 

 
318 Esimerkiksi psykologian teoriat tutkivat usein rajatusti mielen toimintaa jostakin näkökulmasta 
kerrallaan. Niissä tutkittava ilmiö oletetaan valmiiksi olemassa olevaksi, ja ilmiöstä on mahdollista 
operationalisoida vakioiset muuttujat. Jotkut psykologian teoriat ovat tarkempia ja jotkut epätarkem-
pia. Ilmiöiden kuvaamisen ja selittämisen taso voi vaihdella ilmiön luonteen mukaisesti. Mitattavista 
biologisfysiologisista ilmiöistä voidaan siirtyä tarkastelemaan abstraktimpia ilmiöitä, kuten mieli-
kuvia, yksilön minäkäsitystä ja ihmisen psyykkistä itsesäätelyä. Ks. esim. Gross, 1996. Psychology 
– The Science of Mind and Behavior. 
319 YTE 2017, 34 - 35, 41 - 42. 
320 Tarkastelen näitä ohjattavan toiminnan muodostavia toimijan sisäisiä tekijöitä ja niiden keski-
näistä yhteenkuuluvuutta erityisesti osiossa 4.1.2.  
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huomion, ja määritelmän laatimisen sijaan hahmotan työnohjauksena toteutuvan 

toiminnan konstitutiiviset ehdot, joista ohjaus toimintana tavalla tai toisella aina 

koostuu. Tässä luvussa luon ohjauksen vakioisesta rakenteesta yleiskatsauksen, jota 

syvennän myöhemmin.  

Oletukseni mukaan työnohjauksen lisäksi kaikenlaisella muullakin ohjauk-

sella on samankaltainen ja vakioinen rakenne. Käytän jatkossa pelkästään ohjaus- 

termiä tarkoittamaan clinical supervision -toimintaa, työnohjausta, koulutuspainot-

teista ohjausta, mentorointia, valmennusta (coaching), prosessikonsultaatiota, kon-

sultointia sekä tukea antavaa ja kannustavaa ohjausta (sparraus). Käytän samaa 

termiä myös ohjauksesta, joka sovittelee työyhteisössä ilmenneitä konflikteja ja 

kriisitilanteissa annettavasta ohjauksesta. Mielestäni on perusteltua todeta, että oh-

jausmuotojen erilaisuus on osittain näennäistä ja liioiteltua. Erilaisessa ohjauksessa 

otetaan esiin samankaltaisia elementtejä, vaikka tarkasteltavat sisällöt ja käytetyt 

menetelmät usein poikkeavatkin toisistaan.321  

Ohjausta määrittävä keskeinen lähtökohta on, että on ainakin kaksi toimijaa, 

joista toinen ohjaa toista tavoitteenaan parantaa jollain tavalla ohjaamansa osa-

puolen toimintaa. Tämän asetelman varaan rakentuu ohjauksena toteutuvan toimin-

nan merkitys ja mielekkyys. Olennaista on, että toiminnalla on ohjattavan toimi-

juutta kohentamaan pyrkiviä tavoitteita sekä se, että jonkun on pyrittävä saamaan 

yhteistoimintaa aktiivisesti aikaan tavoitteiden suuntaisesti. Ohjauksessa ei edistetä 

mitä tahansa tärkeää asiaa, vaan ohjaamiseen sisältyvän merkityksen perusteella 

pyritään vaikuttamaan ohjattavan toimintaan sitä kehittäen. Yleensä työnoh-

jaukseksi nimetyssä toiminnassa ohjaamisella pyritään kehittämään ohjattavan am-

mattiroolissaan toteuttamaa toimintaa jossakin instituutiossa.  

Kirjallisuuden perusteella on havaittavissa, että ohjaus ymmärretään aina jos-

sakin paikassa ja jonakin aikana tapahtuvaksi prosessiksi, jolla on määriteltävissä 

 
321 TIO 2014, 36 - 39. Alila erittelee työnohjaukselle läheisten ohjausmuotojen keskeisiä piirteitä. 
Koulutuksessa painottuvat etukäteen pohdittu aihe ja sen opettamisessa käytetyt menetelmät. Men-
toroinnissa korostuvat osapuolille yleensä saman ammatin tieto ja taito sekä usein yhteinen näkemys 
organisaatiosta. Reflektioon perustuva ongelmanratkaisuprosessi ja työyhteisöongelmien käsittely 
saattavat jäädä vähemmälle. Coaching korostaa kumppanuutta ja tulevaisuutta koskevaa tavoittei-
den asettelua. Prosessikonsultaatiossa suunnittelu kohdistuu organisaatiossa ja työyhteisössä par-
haillaan tapahtuvaan toimintaan ja vuorovaikutukseen, ja diagnoosin pohjalta mietitään yhdessä ke-
hittämisvaihtoehtoja. Konsultoinnissa tarkastellaan työtä, organisaatiota ja olosuhteita. Keskeistä on 
antaa tilannetta kohentavia ohjeita sekä kehittämisehdotuksia ja reflektio saattaa jäädä vähemmälle. 
Sparrauksessa huomio suunnataan ratkaisukeskeisesti työntekijän työtilanteestaan esittämiin näkö-
kulmiin, ja ohjaajalla on hyvä olla vankka asiantuntemus ohjattavan ammattialasta. Sparraus termiä 
käytetään liike-elämän esimiesten ohjauksesta. 



92 
 

oleva alku ja loppu.322 Ohjaus on tapahtumasarja, jonka kuluessa tavoitellaan kehi-

tykseksi miellettävää muutosta. Ohjauksessa toteutettavalla toiminnalla pyritään 

siihen, että ohjattavassa käynnistyy prosesseja, jotka saavat aikaan jotakin toivottua 

tai tavoiteltua. Myös kestoltaan lyhyet ohjaussuhteet muodostavat prosessin. Jo yk-

sittäinen istunto muistuttaa rakenteeltaan prosessia, jolla on alku, keskivaihe ja 

loppu.  

Työnohjauksessa on perinteisesti käytetty prosessia hyväksi niin, että osa 

työskentelystä keskittyy meneillään olevan prosessin tarkasteluun. Silloin proses-

siin kohdistuvat huomiot ovat oppimisen välineenä ja apuna. Vaikka ohjauksessa ei 

hyödynnettäisi työskentelyn prosessiluonnetta tässä merkityksessä, ohjaus muodos-

taa silti aina prosessin.  

Otan lähtökohdaksi käsityksen ohjauksen prosessinomaisuudesta ja tarkaste-

len sitä prosessina, jossa on vakioisia vaiheita: työnohjaukseen valmistautuminen 

ja lähtökohtien kartoittaminen, työnohjauksen käynnistäminen ja sen alkuvaihe, 

työnohjauksen varsinainen kulku, johon sisältyy pysyviä ja muuttuvia rakenteita 

sekä ohjauksen päättäminen ja arviointi. Kirjallisuuden perusteella nämä vaiheet 

näyttävät toistuvan kaikenlaisessa ohjauksessa.323 

Kirjallisuuden perusteella ohjaus on havaittavissa monimuotoiseksi, muuttu-

vaksi tavoitteelliseksi toiminnaksi, jossa keskeistä ovat päämäärät, tavoitteet ja eri-

laiset keinot toteuttaa päämääriä. Määrittelin ohjauksen johdannossa toiminnaksi, 

josta voidaan käyttää termiä praksis.324 Kirjallisuuden pohjalta voi myös havaita, 

että ohjauksen vakioisiin elementteihin kytkeytyy vahvoja normatiivisia oletuksia. 

Ne pyrkivät ilmaisemaan sitä, millainen toiminta on hyvää, oikeaa ja tarkoituksen-

mukaista ja milloin toimintaa voidaan pitää onnistuneena.  

Vaikuttaa siltä, että työnohjauksen kulkua ja toteuttamista säätelevät vakioi-

set elementit ovat myös luonteeltaan normatiivisia, minkä vuoksi työnohjaukseen 

osallistuminen näyttää edellyttävän osapuolilta sitoutumista aivan erityisentyyppi-

 
322 Keskeiset työnohjausta käsittelevät teokset kuvaavat ohjauksen eri vaiheita sisältävänä proses-
sina. Ks. SOT 1987; OOK 2001; TVS 2001; KPS 2008; ONA 2007; TKK 2011 ja uusimmat teokset 
OOY 2014; LTTO 2015; TVR 2015. Myös väitöskirjoissa työnohjaus ajatellaan prosessina, ks. PLV 
2001; TPE 2013; WBW 2013; TIO 2014 ja KKO 2018. 
323 Ks. SOT 1987; OOK 2001; TVS 2001; KPS 2008; TKK 2011; LTTO 2015; ONA 2007 sekä 
uusimmat teokset OOY 2014; TVR 2015. Myös väitöskirjoissa työnohjaus ajatellaan mainittuja vai-
heita sisältävänä prosessina, kts. PLV 2001; TPE 2013; TIO 2014 ja WBW 2013. 
324 YTE 2017, 50 - 52, 112. 
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seen yhteistoimintaan. Toiminnan elementit ja niitä säätelevät normatiiviset tausta-

oletukset ovat muotoutuneet vähitellen ohjauspraksiksessa. 325 Sikäli kuin työnoh-

jausta jatketaan sellaisena, kuin se tunnetaan nykyään, toiminnan ydin säilyy ja to-

teutuu vakioisten elementtien varassa nykyisen kaltaisena myös tulevaisuudessa.  

Työnohjauskirjallisuus ja käytännön ohjaus muodostavat yhdessä hyvän oh-

jauksen ”kaanonin”. Kirjallisuudessa esitetyt näkemykset ovat siirtyneet ohjaajien 

arkiseen ohjaustyöhön ja ohjauksessa syntyneet oivallukset ja tehdyt ratkaisut oh-

jausta tarkastelevaan kirjallisuuteen. Muotoillessani mallia ja tarkastellessani oh-

jauksen elementtejä käytän apuna ohjausta koskevaa kirjallisuutta, josta työnohjaa-

jat ovat omaksuneet toimintatapansa. Lähestymistapani oikeuttaa se, että ohjaajien 

eroavista lähtökohdista ja erilaisista teoreettisista taustaoletuksista riippumatta 

työnohjauskirjallisuudesta on hahmotettavissa samat rakenteelliset elementit. 

Konstruoin kaikenlaisen ohjauksen ydinrakenteen ja kutsun kokonaisuutta empii-

rispohjaiseksi narratiiviseksi malliksi.  

Sijoitan tulevissa luvuissa ohjauksen rakennetta kuvaavan tekstin lomaan nar-

ratiivisia osuuksia, joiden avulla konkretisoin ohjauksessa tavanomaisesti toteutu-

vaa dynaamisesti etenevää toimintaa. Narratiiviset osiot ovat toiminnan kuvauksia, 

jotka perustuvat paitsi ohjauskirjallisuuden esimerkkeihin myös omaan kokemuk-

seeni työnohjaajana ja keskusteluihini kollegojen kanssa. Kuvitteellisten esimerk-

kien avulla elävöitän ja konkretisoin vakioisten elementtien luonnetta. Jos onnistun 

tavoitteessani muotoilla ohjaustoiminnan vakioiset elementit, niitä voidaan käyttää 

monin tavoin ohjaustoiminnan tarkastelussa ja kehittämisessä. 

Hyödynnän rakentamaani mallia myöhemmissä luvuissa, joissa selvitän tar-

kemmin, mitä työnohjaus on ohjaajan toimintana ja osapuolten yhteistoimintana. 

Näin tehdessäni täsmennän ohjaustoiminnan keskeistä käsitteistöä, ja tarkastelen 

vakioisten elementtien säätelemää ohjauspraksista kokonaisvaltaisemmin kuin 

työnohjausta käsittelevässä kirjallisuudessa on toistaiseksi tehty. Pääosa tarkaste-

lusta keskittyy ohjaajan toiminnan analysoimiseen. Tutkimuksen päätteeksi viimei-

sessä luvussa yhdistän analysoimani elementit ja sovellan niitä ohjattavan näkökul-

maan. Mahdollistuuko hyvä ohjaus? Millaista yhteistoimintaa ohjaajan ja ohjatta-

van välille voi syntyä, kun ohjaajan toiminta etenee mallin mukaisesti? Näyttävätkö 

malli ja siihen liitetty toiminnan ja yhteistoiminnan teoria toimivan käytännössä? 

 
325 Ohjauksen elementit ovat normatiivisia ja ohjauksen oleellisia rakennetekijöitä. Ohjaajan on to-
teutettava niitä, jos hän haluaa mahdollistaa ohjaukseksi tunnistettavaa toimintaa. Imperatiivit ala-
lukujen 3, 4 ja 5 otsikoissa kuvaavat ohjaajalle elementtien toteuttamisen velvoittavuutta, jos hän 
haluaa mahdollistaa ohjausta ja erityisesti hyväksi ajateltua ohjausta. 
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Konstruoimassani mallissa on todellisuutta vastaten prosessiin sisältyviä ajal-

lisesti toisiaan seuraavia vaiheita, mutta myös samanaikaisesti toteutettavia sisäk-

käisiä elementtejä. Tiivistän alustavasti kaavioon 1.  ohjauksen vaiheet ja elementit, 

joita tarkastelen sen jälkeen yksityiskohtaisesti.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 1. Ohjauksen konstitutiivinen rakenne elementteineen 

 

3.2.1. Työnohjaukseen valmistautuminen ja lähtökohdat  

 

Tarkastelen aluksi ohjaukseen valmistautumista ja siihen sisältyviä elementtejä. 

Ohjauksessa on aina vähintään kaksi toimijaa, joista toinen ohjaa toista ja pyrkii 

parantamaan jollakin tavoin ohjattavansa toimintaa. Lähtökohta määrittää kaiken-

laista ohjausta. Ohjaus saattaa joskus alkaa myös niin, että ohjaaja tarjoaa ohjausta 

tai esimies pyytää tai suosittelee työnohjausta alaisilleen. Ohjattavan määrääminen 

työnohjaukseen tämän tahdonvastaisesti ei tunnu mahdollistavan häntä auttavaa 

työskentelyä. Tavallisimmin ja luontevimmin ohjaus alkaa sitä tarvitsevien pyyn-

nöllä saada ohjausta, ensitapaamisella, ohjauksen suunnittelulla ja osapuolten kes-

kenään tekemällä, usein kirjallisella sopimuksella. Tarkastelen näitä asioista aluksi.  

 

 

 

 

1. Ohjaukseen 
valmistau-
tuminen ja 
lähtökohdat 

2. Käynnis-
täminen ja 
alkuvaihe 

3. Ohjausprosessi – pysyvät 
ja muuttuvat rakenteet 
 

5. Ohjauksen 
päättäminen 
ja tulosten ar-
viointi 

Prosessin ja istunnon 
rakenteen 
ylläpitäminen 

Rakenteessa mah-
dollistuva praksis – 
ohjattavaa osallis-
tava yhteistoiminta, 
jonka mahdollista-
vat ohjauksen kes-
keiset elementit 

Ensikontakti, 
etukäteistapaa-
minen ja 
työnohjaus-
sopimus 

Praktinen 
sopimus, 
ohjaajan 
itseis-
suhde, eri-
tyisyyden 
ilmapiiri, 
toiminnan 
fokusointi 
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Ensikontakti – ohjaaja ja ohjattava määrittyvät  

 

Ohjaajaan otetaan yhteyttä ja hänelle ilmaistaan tarve saada ohjausta. Tämän tekee 

tavallisesti ohjattava itse. Myös ohjattavan instituution tai organisaation edustaja, 

kuten esimies voi myös ilmaista ohjaustarpeen. Ohjattavana voi olla yksittäinen 

henkilö tai ohjausta voidaan toteuttaa erilaisissa usean henkilön kokoonpanoissa. 

Kirjallisuudessa erotellaan toisistaan yksilöohjaus, ryhmässä tapahtuva ryhmäoh-

jaus, työryhmä- ja yhteisöohjaus, esimiesohjaus sekä vertaisohjaus. Erilaiset oh-

jauskokoonpanot mahdollistavat osallistujilleen hieman erilaisia asioita.326  

Ohjaajaa nimetään ohjausta tarkastelevassa kirjallisuudessa monin tavoin. 

Keskeisiä käytettyjä termejä ovat työnohjaaja, kouluttaja, mentori, valmentaja 

(coach), sparraaja, prosessikonsultti, konsultti, fasilitaattori ja sovittelija.327 Oh-

jaustilanteessa ohjaajia voi olla samanaikaisesti myös useampia. Silloin he voivat 

esimerkiksi kiinnittää huomionsa ohjauksessa toiminnan eri puoliin. Joskus ryhmä 

voi tavoitella itseohjautuvuutta ja pyrkiä toimimaan omana ohjaajanaan. Itseohjau-

tuvassa ryhmässä on kuitenkin myös päätettävä valtaan ja esimerkiksi puheenvuo-

rojen säätelyyn liittyvistä asioista sekä ohjauksen antamisen ja saamisen vuorotte-

lusta. Käytännössä ryhmän itseään ohjaavaa ja ilman ohjaajaa tapahtuvaa toimintaa 

voi olla hankala pitää yllä.328  

Jaottelu ohjauksen antajaan eli ohjaajaan sekä saajaan eli ohjattavaan on 

jäsentyneen yhteistoiminnan edellytys. Roolijako selkeyttää ja säätelee yhteistoi-

mintaa ja antaa osapuolille mahdollisuuden harkita, millaisia intressejä, päämääriä 

 
326 TTK 2011, 127 - 134, 137 - 152, 155 - 165, 167 - 181. Yksilöohjauksessa ohjaaja ja ohjattava 
työskentelevät kahdestaan. He voivat olla saman tai eri ammatin edustajia, ja yleensä he ovat eri 
organisaatioista. Ryhmämuotoisessa ohjauksessa yksilöt voivat olla eri toimipisteistä tai organisaa-
tioista ja he voivat olla saman tai eri ammatin edustajia. Työryhmä ja yhteisöohjauksessa ovat usein 
toimipisteen kaikki työntekijät työyhteisönä tai samaa perustehtävää sekä työtehtävää suorittavat. 
Silloin ohjauksessa vaikuttavat työpaikan ryhmädynaamiset tekijät. Esimiesohjaus toteutetaan usein 
organisaation ulkopuolella johtajuuden kysymyksiin perehtyneen ulkopuolisen ohjaajan avustuk-
sella. Vertaisohjauksessa jokin ryhmä voi ohjata itseään. Termi voi tarkoittaa myös toimintaa, jossa 
ohjaaja käyttää toista ohjaajaa avustamaan itseään oman ohjauksen laadun ylläpitämisessä ja kohen-
tamisessa.  
327 TIO 2014, 36 - 39. 
328 Toiminnassa siirrytään kollektiivisen intentionaalisuuden alueelle, jossa syntyy yhteistoiminnalle 
uudenlaisia lisäominaisuuksia ja toimijoille lisävaatimuksia. Ryhmän toiminta on laadullisesti jota-
kin muuta ja yhteistoiminta ei ole vain yksilöiden intentioiden yhteenlaskettu summa. Ks. esim. 
Stanford Encyclopedia of Philosophy Practical Reason and the Structure of Actions ja Collective 
intentionality. https://plato.stanford.edu/entries/collective-intentionality/. Luettu 12.4.2019.  
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ja keinoja he haluavat työskentelyssä edistää. Yhteistoiminnassa roolijako mahdol-

listaa lähtökohtaisesti osapuolten hieman erilaisen intressien, päämäärien ja keino-

jen harkinnan. Roolien suojassa kukin voi tiedostaa ja muokata myös jonkin verran 

toimintamahdollisuuksiaan. Ohjattavan odotetaan olevan yhteistoiminnassa aktiivi-

nen ja vastuullinen osapuoli, jonka aktiivisuutta ja toimijuutta pyritään yhä enem-

män lisäämään.  

Etukäteistapaaminen – intressit ja päämäärät on kartoitettava  

Yhteydenoton jälkeen on tapana sopia tapaaminen, jossa kartoitetaan yhteistoimin-

nan mahdollisuuksia. Ohjauksen lähtökohdan mukaisesti ohjattavan toimintaan ha-

lutaan vaikuttaa sitä kehittäen. Esimerkiksi työhön kohdistuvalla ohjauksella tavoi-

tellaan ohjattavan parempaa toimintaa omassa ammattiroolissaan usein jossakin 

instituutiossa. Ohjaukseen tulee yksilö tai ryhmä. Ohjaukseen tuleva ryhmä on ta-

vallisesti valmiiksi muodostettu, mutta joskus ohjaaja saa mahdollisuuden itse 

koota ohjaukseen osallistuvan ryhmän. Toisinaan ensimmäisellä istuntokerralla 

käydään läpi ohjauksen järjestelyyn kytkeytyviä asioita. Suunnittelukokoontumi-

nen ja käynnistämisvaihe voidaan siis sulauttaa toisiinsa.329  

Etukäteistapaamisessa tutkitaan, millä ehdoin ohjaajan, organisaation ja oh-

jattavien intressit voidaan sovittaa yhteen. Tämä on tärkeää, jotta toiminnan tavoit-

teista päästään yhteisymmärrykseen ja yhteistoiminta mahdollistuu. Tilanteen kar-

toituksessa voidaan kysyä: Onko meillä edes osittain samansuuntainen kiinnostus 

aloittaa työskentely? Onko meillä riittävästi yhteisiä asioita, joita voimme yhdessä 

tavoitella? Löydämmekö yhteisiä keinoja, kun yritämme edetä päämääriämme 

kohti? Yhteistapaamisessa voidaan toimia esimerkiksi seuraavasti.  

 
Suunnittelupalaveri on yleensä ohjattavan työpaikalla, mutta kokoontuminen voidaan järjes-
tää myös ohjaajan toimitiloissa. Paikalla ovat yleensä ohjattavien esimies, ohjaaja sekä oh-
jattavat. Esimiehen kanssa on usein käyty edeltävä keskustelu. Esimies ei aina osallistu suun-
nittelupalaveriin. Osallistujat esittelevät itsensä ja kertovat jotakin yleistä työstään. Organi-
saation rakenne, perustehtävät sekä erilaiset työyhteisön muutokset tulevat esille. Ohjauksen 
hyödystä esitetään erilaisia arvioita.  
 
Ohjaaja kertoo työkokemuksestaan, opiskelustaan ohjaajaksi ja ohjaajakokemuksestaan. 
Hän toteaa yleensä jotakin myös käyttämistään teorioista ja menetelmistä. Ohjaaja pyrkii 
luomaan itselleen tilanteesta kokonaiskuvan. Kuka on pyytänyt ohjausta? Mihin tarkoituk-
seen sitä halutaan? Millaisilla muilla tavoilla työtekijöitä ja työyhteisöä on tuettu ja autettu? 
Mahdollistavatko työyhteisön rakenteet ja johtajuus ohjauksen aloittamisen? Voiko ohjaaja 

 
329 Suunnitteluvaihe mainitaan toistuvasti työnohjausta ja muutakin ohjusta tarkastelevassa kirjalli-
suudessa. Ks. esim. SOT 1987; OOK 2001; TVS 2001; KPS 2008; LTTO 2015; ONA 2007 sekä 
uusimmissa teoksissa OOY 2014; TVR 2015. Myös väitöskirjoissa etukäteistapaaminen ja suunnit-
telukerta mainitaan ks. PLV 2001; TPE 2013; TIO 2014 ja WBW 2013. 
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omasta persoonastaan käsin auttaa ohjattavia? Ohjauksen ulkoisia puitteita pohditaan. 
Missä kokoonnumme? Kuinka usein tapaamme? Kuinka pitkä ajanjakso meillä on koko oh-
jausprosessiin käytettävissä? Kuinka kauan istunto kestää kerrallaan? Mitä haluamme yh-
dessä tarkastella? Millaisilla menetelmillä voisimme työskennellä yhdessä? 330 

 
 
Etukäteistapaaminen ja suunnittelukerta, intressien kartoittaminen ja toimintamah-

dollisuuksien tunnustelu ovat samankaltaisia kaikenlaisessa ohjauksessa. Kirjalli-

suudessa on esitetty erilaisten ohjauksen toteutusmuotojen ominaispiirteitä, jotka 

ovat nähtävissä ja vaikuttamassa jo toiminnan suunnittelussa.  

 
Koulutuksessa on usein valmiina määritelty aihe ja opettamisessa tarvittavat menetelmät. 
Tämä näkyy jo suunnitteluvaiheessa opetettavien asioiden määrittelyssä ja opetusmenetel-
mien valinnassa. Mentoroinnin suunnittelussa huomioidaan ohjattavan ammatissa tarvitsema 
tieto, kokemus ja taito. Reflektiivinen ongelmanratkaisu ja työyhteisöongelmat saatetaan siir-
tää suunnittelussa taka-alalle. Coaching perustuu kumppanuuteen ja jo suunnittelussa poh-
justetaan tasavertaista suhdetta ohjattavaan ja konkretisoidaan tulevaisuutta koskevia tavoit-
teita. Prosessikonsultaation suunnittelussa tarkastellaan vallitsevaa toimintaa ja vuorovaiku-
tusta ja mietitään toiminnan kehittämisvaihtoehtoja. Konsultoinnissa tarkastelut pohjautuvat 
jo suunnittelussa organisaation olosuhteiden kartoittamiseen. Pyrkimyksenä on antaa tilan-
netta kohentavia ohjeita ja kehittämisehdotuksia. Sparrauksessa suunnittelua ja toimintaa 
suuntaavat ohjattavan työtilanteestaan esittämät näkökulmat. Työskentely suunnitellaan rat-
kaisukeskeiseksi ja ohjaaja, jolla on usein oltava vankka asiantuntemus ohjattavan ammat-
tialasta, on hyvin aktiivinen.331  
 
 

Suunnittelussa pohditaan usein, tulisiko ohjaajalla olla sama ammatillinen perus-

koulutus ja samankaltainen ammattitehtävä kuin ohjattavalla. Lisäksi pohditaan, tu-

lisiko ohjaajan olla saman instituution jäsen, johon ohjattavat kuuluvat, vai olisiko 

eduksi, että hän olisi ulkopuolinen. Kirjallisuudessa on tuotu esille näkemyksiä, 

kuinka ohjaajan läheinen tai etäinen suhde organisaatioon tai ohjattavaan mahdol-

listavat erilaisten intressien huomioimisen ohjauksessa.332  

Millaisia asioita ja kenen intressejä ohjauksen tulisi edistää? Ohjauksella voi-

daan edistää ohjattavan intressejä ja päämääriä, kuten persoonallista ja ammatillista 

kehitystä ja työhyvinvoinnin ylläpitämistä ja lisäämistä. Usein keskitytään lisää-

mään esimerkiksi kouluttavalla ohjauksella ohjattavan työtehtävässään tarvitsemia 

 
330 Tämänkaltaisten ohjauksen vakioisia elementtejä konkretisoivien narratiivisten osuuksien perus-
tana on ohjausta ja työnohjausta käsittelevä kirjallisuus ja oma kokemus ohjausprosesseista. Olen 
kursivoinut tästä eteenpäin rakentamani narratiiviset tekstiosuudet erotukseksi tekstilainauksista ja 
aineiston referoinneista. Ks. TVS 2001, 344 - 357; TKK 2011, 81 - 84; OOY, 92 - 94; TVR 2015, 
39 - 48; LTTO 2015, 25 - 26, 70, 98 - 113; PLV 2001, 48 - 52. 
331 TIO 2014, 36 - 38. 
332 CPS 2016, 22 - 38.Ohjaaja voi olla organisaation sisällä työskentelevä ammattilainen ja ohjatta-
van kanssa samassa ammattitehtävässä. Ohjaaja voi olla myös organisaation sisältä ja eri ammatti-
tehtävässä. Ohjaaja voi olla organisaation ulkopuolelta ja ohjattavan kanssa samassa ammattitehtä-
vässä. Ohjaaja voi olla myös organisaation ulkopuolelta ja eri ammattia edustava. Beddoe tarkaste-
lee ohjaajan, ohjattavan ja organisaation välisiä erilaisia suhteita, ja tuo esille niiden eroja intressien 
asettamisen ja niiden toteuttamisen mahdollistamisessa.  
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tietoja ja taitoja. Jos organisaation intressit huomioidaan ensisijaisina, silloin voi-

daan tarkastella esimerkiksi perustehtävän toteutumista ja palvelujen laadun ja te-

hokkuuden arviointia.333  

Suunnittelussa pohditaan ohjattaville mahdollista ja työskentelyn kannalta so-

pivinta kokoonpanoa. Työnohjauksen muoto ja kokoonpano antavat puitteet sille, 

mitä yhdessä on mahdollista tehdä. Ne mahdollistavat hieman eri tavoin osapuolten 

erilaisten intressien huomioimisen ja ohjaukselle päämäärien asettamisen.  

 
Yksilötyönohjauksessa ja sen suunnittelussa mahdollistuu usein keskittyminen ohjattavan 
omaa persoonaa koskeviin kysymyksiin. Yhteisöohjaus mahdollistaa perustehtävän ja yhteis-
toiminnan selkiyttämisen. Lisäksi siinä voidaan tutkia työpaikan psykodynamiikkaa ja sen 
ongelmia. Yksilö- tai ryhmämuotoisessa esimiestyönohjauksessa mahdollistuu vertaistuki ja 
johtajuuden ongelmien tarkastelu. Ryhmätyönohjauksessa ohjattavat ovat usein eri työyhtei-
söistä, he toimivat eri toimipisteissä tai edustavat eri ammatteja. Ohjattavien taustan hetero-
geenisuus tuo vapauden tarkastella asioita irrallaan yksittäisen työpaikan psykodynamiikasta. 
Ryhmässä toisilta oppiminen korostuu. Vertaistyönohjaus mahdollistaa ohjaajalle vertais-
tuen sekä oman ohjaustyön tarkastelun, myös toisilta oppiminen mahdollistuu.334 

 

Työnohjaussopimus – työskentely on rauhoitettava  

 

Suunnittelun jälkeen tehdään usein työnohjaussopimus, joka voi olla suullinen, 

vaikka kirjallista sopimusta pidetään parempana vaihtoehtona. Jonkinlaisen sopi-

muksen tekeminen on yhteistä kaikenlaisille ohjauksen toteuttamismuodoille ja eri-

laisille ohjauskokoonpanoille. Sopimus voidaan tehdä esimerkiksi ensimmäisellä 

tapaamiskerralla. Siinä sovitaan erityisesti ohjauksen ulkoisista puitteista, ja siihen 

voidaan kirjata yleisluontoisesti jotakin myös tavoitteista ja menetelmistä. Liian yk-

sityiskohtaista sopimusta ei suositella, koska se saattaisi määrittää liian tiukasti al-

kavaa yhteistoimintaa. Suomen työnohjaajat on laatinut sopimusmallin, jossa suo-

sitellaan otettavaksi esille seuraavia asioita:  

 
Sopimuksen osapuolia voivat olla ohjaaja, ohjattava(t) ja esimies tai sitten vain ohjaaja ja 
ohjattava(t) tai ohjaaja, työryhmän esimies ja tämän esimies. Ohjaaja haluaa usein sopia ta-
voitteista vain ohjattavien kanssa. Lisäksi sovitaan arvioinnista ja sen ajankohdasta. Ohjausta 
voidaan arvioida esimerkiksi puolivuosittain. Väli- ja loppuarvioinnissa tarkastellaan yhteis-
työn sujumista ja tavoitteiden toteutumista. Vaikka suullinen sopimus on pätevä, kannattaa 
tehdä kirjallinen sopimus.  
 
Sopimukseen on hyvä kirjata seuraavia asioita. Ohjauksen kesto ja määrä? Miten tapaami-
sista sovitaan? Mikä on tapaamispaikka? Mitkä ovat ohjauksen tavoitteet? Miten ohjausta 
arvioidaan ja mitkä ovat käytettävät menetelmät? Mikä on työnohjauksen hinta? Kuka on 

 
333 CPS 2016, 22 - 38. 
334 OOY 2014, 58 - 72, 75 - 86; TKK 2011, 127 - 177; TMM 2009, 28 - 35; PLV 2001, 52 - 54. 
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maksaja? Milloin on maksujen eräpäivät? Miten toimitaan peruutusten suhteen? Miten toi-
mitaan, jos ohjaaja tai ohjattava haluaa keskeyttää työnohjauksen? Miten toimitaan, jos asia-
kas ei ole tyytyväinen työnohjaukseen? 335 

 

Totean alustavasti sopimuksen teon hyödyttävän monin tavoin osallistujia. Sen 

avulla työskentelyä voidaan rauhoittaa ulkoisilta häiriötekijöiltä ja sillä voidaan pe-

rustella ulkopuolisille toimintaa. Sopimus vähentää ja estää eri osapuolilta jälkikä-

teen tulevia ja toimintaa koskevia mahdollisia lisävaatimuksia. Sopimus myös si-

touttaa osallistujia alustavasti toimimaan yhdessä. Varsinaisesti osapuolia aidosti 

sitouttava ja osallistuttava sopimus tehdään ohjauksen alettua. Käytän tästä yhtei-

seen keskusteluun perustuvasta myöhemmin tehtävästä sopimuksesta termiä prak-

tinen sopimus.  

Valmistautuminen ja suunnittelu koskevat ohjauksen oleellisia edellytyksiä 

(konstituentteja), joiden puute hankaloittaa ohjausta tai tekee sen mahdottomaksi. 

Ohjattavalla on oltava jokin hänelle tärkeä yhteistoiminnan ympäristö, jossa ohjat-

tavan toteuttamaa toimintaa voidaan ohjauksessa tarkastella. Tutkimisen kohteena 

on tavallisesti ohjattavan organisaatiossaan ja instituutiossaan toteuttama työteh-

tävä. Ohjaajan on luotava ohjauksen puitteet, joissa ohjattava voi osallistua ja toi-

mia aktiivisesti. Tämän edellytyksenä on, että ohjattava voi intresseineen olla oh-

jauksen tärkein osapuoli. Suunnittelulla edistetään ja luodaan edellytykset tälle läh-

tökohdalle.  

Suunnitteluvaihe on myös ohjaajalle tärkeä, koska hän luo siinä edellytyksi-

ään toimia ohjaajana. Suunnitteluvaiheessa ohjaaja luo suhteen itseensä juuri tämän 

ihmisen tai ryhmän ohjaajana, ja hän voi arvioida edellytyksiään, omaa kykyään ja 

haluaan auttaa. Suunnittelussa ohjaaja voi arvioida yhteistyön mahdollisuuksia. 

Onko osapuolilla halua ja kykyä rakentaa luottamusta toisiinsa?  

 

3.2.2. Työnohjauksen käynnistäminen ja työskentelyn alkuvaihe  

 

Työskentelyn alkuvaihetta on hankala määritellä, koska se vaihtelee osallistujien 

sisäisen aktiivisuuden mukaan. Työskentelyn voi ajatella käynnistyvän silloin, kun 

ohjattava alkaa aktiivisesti pohtia asioita ja hän hahmottaa itsensä yhteistoiminnan 

osapuoleksi. Tämä tapahtuu usein jo yhteydenotto- ja suunnitteluvaiheessa, jolloin 

ohjattava alkaa aktiivisesti pohtia ohjauksessa tapahtuvan työskentelyn sisältöjä ja 

 
335 Ks. https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/tyonohjaussopimus. Luettu 12.4.2019. Ks. 
myös TVS 2011, 344 - 347; TKK 2011, 82 - 84; TVR 2015, 46 - 47; PLV 2001, 60 - 63. 
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tiedostaa haluavansa oppia ja tulla autetuksi. Toisaalta joskus voi olla niinkin, että 

ohjattava on mukana ohjauksessaan työskentelemättä sen edetessä paljoakaan. 

 

Praktinen sopimus – osallisuus on synnytettävä 

 

Kirjallisen sopimuksen laatimisen jälkeen, kun jo aloitellaan varsinaista ohjausta, 

keskustellaan usein vielä ohjauksen ehdoista ja tarkennetaan yhdessä asioita, joista 

on tarpeellista sopia. Yhdessä käyty keskustelu näyttää varsinaisesti perustelevan 

osallistujille ohjauksen ulkoiset ja erityisesti sisällölliset lähtökohdat, koska kes-

kustelussa jokainen voi ilmaista sitoutumisensa ehdot aidoimmin ja syvemmin kuin 

kirjallisessa sopimuksessa. Keskustelun lopputuloksena syntyy osallistujia entistä 

paremmin sitova sopimustila. Käytän yhdessä keskustellusta sopimuksesta termiä 

praktinen sopimus.  

 
Ohjaaja voi palauttaa mieliin tehdyn sopimuksen ja kysyä osallistujilta uudelleen sen herät-
tämistä tunteista ja ajatuksista. Halutaanko vielä keskustella jostakin asiasta tarkemmin? 
Muutetaanko sopimuksesta jotakin? Lisätäänkö jotakin? Keskustelussa usein pohditaan 
omaa kykyä olla ohjattavana. Mitä haluan ohjaukselta? Mitä en halua? Osallistuja pohtii 
intressejään, päämääriään, tavoitteitaan ja yhteistyöskentelyn mahdollisuuksia. Pohdinta on 
nyt syvemmin omakohtaista, koska osallistuja on jo sisällä alkaneessa yhteistoiminnassa.336  
 

 

Käynnistymisvaiheessa osapuolille ensivaikutelmina ilmenevät ja keskinäisen vuo-

rovaikutuksen kannalta keskeiset asiat ovat mukana myös myöhemmin prosessissa 

ja yksittäisissä istunnoissa. Osapuolten on alusta saakka kuunneltava toisiaan aktii-

visesti ja viestittävä rehellisen avoimesti sillä tavoin, että tulee yhteinen tunne läs-

näolosta. Tärkeää on viestiä toisille myötätuntoa ja sitä, että olemassa on mahdolli-

suus syvemmälle luottamukselle.337 Ohjaajan on myös jatkossa mahdollistettava 

vuorovaikutuksessa nämä asiat, ja kytkettävä tarkastelut ohjattavalle merkittävään 

toimintaan hänelle merkittävässä ympäristössä. Ohjaajan on lisäksi luotava puitteet 

ohjattavan oppimiselle. Jotta vuorovaikutus säilyisi avoimena, on siihen vaikutta-

viin asioihin usein palattava ja avoimuutta edistäviä seikkoja tehostettava myöhem-

minkin ohjausprosessin edetessä. 

   

 

 

 
336 Ks. esim. TVS 2001, 347 - 350; TKK 2011, 87 - 88; OOY 2014, 92 - 97. 
337 Ks. esim. TVR 2015, 73 - 89. 
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Ohjaajan itseissuhde – työskentelyvalmius on turvattava  

Työskentelyn tärkein osapuoli on ohjattava, ja ohjaajan on siksi mahdollistettava ja 

luotava ohjaukseen tätä huomioiva, kannatteleva ja luottamusta herättävä ilmapiiri. 

Ohjaajan on huolehdittava, että hänellä on näitä ohjaamisen edellytyksiä koskevia 

työskentelyvalmiuksia aloittaessaan ohjausta, mutta myös myöhemmin hänen on 

arvioitava niiden säilymistä ohjausprosessin edetessä.  

Työnohjauskirjallisuudesta nousee esille ajatus, ettei ohjaajalle muodostu 

kunnollista työskentelyvalmiutta, ellei hän tarkastele toimintansa edellytyksiä. 

Tämä edellyttää, että ohjaaja luo itseensä tiedostavan suhteen, jonka ansiosta hän 

voi toistuvasti pyrkiä tiedostamaan intressinsä ja tavoitteensa ja tarkastella näitä 

kriittisesti. Tiedostaminen auttaa ohjaajaa siirtämään omat, ohjauksen kannalta 

hyödyttömät intressit ja tavoitteet sivuun. Tämän jälkeen ohjaaja voi kuulla ja ha-

vainnoida paremmin ohjattavaa. Omia lähtökohtia tiedostamalla ohjaaja luo edel-

lytykset sille, että prosessi etenee ohjattavan kannalta suotuisasti.338  

 Keskittyminen ohjattavaan ja herkistyminen sille, mitä ohjattava sanoo, aut-

taa ohjaajaa kuulemaan, millaisia intresseistä, päämääristä ja tunteista kertovia vies-

tejä ohjattavan ilmaisut sisältävät. Jos ohjaaja ei keskity ohjattavaan, hän ei kykene 

suuntaamaan tarkkaavaisuuttaan eikä ohjaamaan prosessia ohjattavan kannalta tar-

koituksenmukaisesti.  

 
Se, tulevatko ohjattavat ohjaajan työpaikalle vai meneekö ohjaaja ohjattavien työpaikalle, ei 
vaikuta ohjaajan henkiseen valmistautumiseen. Hänen tulisi olla läsnä ohjaustilanteessa ja 
pystyttävä kuuntelemaan ohjattavia ja antamaan tilaa ohjattavien ilmaisuille. Vuorovaiku-
tuksessa olisi tärkeää kuulla ohjattavan tarpeet. Ohjaajan on siirrettävä sivuun häiritsevät 
ja keskittymistä haittaavat ajatukset.  

 

Ohjaaja pyrkii usein rauhoittamaan itsensä myös fyysisesti ja virittymään tällä ta-

voin ohessa myös sisäisesti tulevaa ohjausta varten. Ohjaajan on tärkeä olla istun-

nossa valpas mutta levollisesti läsnä.  

 
Ennen tapaamista ohjaaja haluaa ehkä olla hetken itsekseen, rauhoittua fyysisesti ja keskit-
tyä. Ohjaaja saattaa esimerkiksi hengitysharjoituksella etsiä fyysistä rentouden tilaa. Oh-
jaaja saattaa mennä edeltä ohjaustilaan ja palautella mieleen ohjattavia henkilöitä ja tun-
nelmia. Ohjaajalla on tietoa ja erilaisia mielikuvia yhteydenoton ja suunnittelukerran perus-
teella. Hän pyrkii toisaalta tiedostamaan ennakkoinformaation vaikutuksen, toisaalta hän 
voi yrittää siirtää ennakkokäsitykset taka-alalle, koska hän haluaa keskittyä ensi hetkestä 
alkaen parhaillaan tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Tilanteen ja ohjattavien on annettava 
puhua omalla äänellään.  

 

 
338 Ks. esim. TVS 2001, 355 - 357; OOK 2001, 86 - 94, 149 - 150. 
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Jotta vuorovaikutus sujuisi esteettä, ohjaajan on valmistauduttava edistämään sitä 

eri tavoin. Hänen on myös tuettava ohjattavassa tämän sisäistä motivaatiota vahvis-

tavia tunteita. Ohjaaja valmistaa itseään kohtaamista varten työstämällä itsessään 

tunteita, jotka edistävät ohjattavien työskentelyä ja heissä sisäisen motivaation syn-

tyä. Käytän tästä ohjaajan toiminnasta termiä tunnetyö. Tunnetyön avulla ohjaaja 

luo mieleensä tilaa ja ylläpitää asenteita, jotka edistävät ohjattavaa auttavaa yhteis-

työskentelyä.339  

Tunnetyön osuus ja merkitys on hieman erilainen eri ohjausmuodoissa. Se 

vaikuttaa vähäiseltä esimerkiksi koulutuksessa, mentoroinnissa, konsultoinnissa ja 

sparrauksessa, joissa ohjausprosessi ei ole erityisesti tärkeä seurannan ja oppimisen 

kohde. Näissä tarkastellaan usein ohjattavaan nähden ulkopuolisia kohteita, erilai-

sia tuotteita, tuloksia ja suorituksia. Tunnetyö taas vaikuttaa korostuvan työnoh-

jauksessa, kumppanuuteen rakentuvassa coachingissa ja juuri parhaillaan tapahtu-

vaa vuorovaikutusta ja toimintaa tarkastelevassa prosessikonsultaatiossa. Tunne-

työllä on tärkeä osa yksilöohjauksessa, jossa vuorovaikutussuhde on intensiivinen 

ja henkilökohtainen, mutta myös yhteisötyönohjauksessa, jossa on mukana psyko-

dynaamisia tekijöitä.  

Jos työskentelyssä kohdistetaan reflektiota prosessiin, silloin tunnetyön 

määrä ja merkitys korostuvat. Kirjallisuudessa on todettu, että erityisesti psykody-

naamisesti ja psykoterapeuttisesti sävyttynyt ohjaus edellyttää ohjaajalta syvällistä 

itseissuhdetta ja erityistä kykyä tunnetyöhön.340 Tällaisessa ohjauksessa ohjaajaa 

ajatellaan tapahtumien tutkimus- ja tulkintavälineenä: ohjattava siirtää ohjaajaan 

erilaisia tunteita, joita tämä tutkii ja joita hän heijastaa ohjattavalle rakentavasti ta-

kaisin.  

 
Ohjaaja tutkii ohjaustilanteessa ilmaistuja asioita dialogisessa suhteessa itseensä. Työnoh-
jaaja saattaa kysyä itseltään: Mitä juuri nyt tapahtuu? Mitä tunteita ja ajatuksia minulla on 
nyt? Mistä kokemani ahdistus tai ilo syntyvät? Miten ryhmätyöskentely on muuttunut tietyn-
laiseksi? Mitä käsiteltyihin asioihin nähden luonnollisia tunteita tilanteesta puuttuu? Miksi 
ohjattava saa minut tuntemaan syyllisyyttä? 341  
 
Psykodynaamisesti suuntautunut työnohjaaja miettii myös transferenssin (tunteensiirto) vai-
kutusta. Hän ajattelee olevansa ohjattavan kehitystarpeiden kohde. Häntä pidetään väliin 
hyvänä ja väliin pahana. Ohjaaja tuntee tulleensa haastetuksi ohjattavan menneisyyden roo-
leihin. Ohjaaja ajattelee tunteittensa olevan reagointia ohjattavan tunteisiin ja kehitystar-
peisiin. Ollessaan dialogissa itseensä ohjaaja uskoo ymmärtävänsä ohjattavalle tärkeitä asi-
oita ja pystyvänsä vastaamaan ohjattavan tarpeisiin tarkoituksenmukaisesti.342 

 
339 Ks. esim. TVS 2001, 355 - 357, 378 - 380. 
340 Ks. esim. HAJ 1983; AKA 1983; SOT 1987; TVS 2001. 
341 Ks. TVS 2001, 411 - 416; TMM 2009, 58 - 59. 
342 TVS 2001, 419 - 424; TMM 2009, 55 - 56. 
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Ohjaaja on ohjattavan ristiriitaisten tunteiden säiliö pienen lapsen vanhemman tavoin. Hän 
ottaa vastaan pahan olon, rikkinäisen ja keskeneräisen, muhittelee asioita mielessään ja tä-
män jälkeen palauttaa ne ohjattavalle jalostuneemmassa muodossa hänen kasvuaan varten. 
Keskeneräisiset ainekset muuntuvat ohjaajan avulla ohjattavan kasvun raaka-aineeksi.343  
 

Ohjaajan tiedostava itseissuhde näyttää kaikenlaisen ohjauksen tärkeältä, keskei-

seltä elementiltä ja edellytykseltä, joka mahdollistaa ohjattavaa kannattelevan 

kuuntelun. Itseissuhde auttaa ohjaajaa olemaan läsnä tilanteessa ja tukee keskitty-

mistä ohjattavan valppaaseen havainnointiin, sekä ohjattavan intressien ja päämää-

rien tunnistamiseen. Ohjaajan on siis kyettävä olemaan läsnä kokonaisvaltaisesti.344 

Myös määrältään ja syvyydeltään vaihteleva tunnetyö on kaikenlaisessa ohjauk-

sessa ja erilaisissa ryhmäkokoonpanoissa onnistuneen yhteistoiminnan edellytys.  

 

Erityisyyden ilmapiiri – työskentelyä on tehostettava 

 

Ohjaajan tulee turvata ohjaustilanteen ulkoisten edellytysten toteutuminen. Ulkoi-

sia edellytyksiä on nimetty ulkoiseksi oppimisympäristöksi, johon sisältyy sopi-

muksessa mainittuja ohjauksen puitteita, kuten tapaamiskertojen määrää ja kestoa 

koskevia asioita. Lisäksi ulkoiseen oppimisympäristöön sisältyvät esimerkiksi rau-

hallinen, riittävästi valaistu tila ja esimerkiksi tuolien asettaminen yhteistoiminnan 

kannalta ihanteelliseen muotoon.345 Ulkoinen oppimisympäristö luo edellytykset 

ohjattavan sisäiselle työskentelylle. Ohjauksessa tarvitaan erityisesti ohjaajan ja oh-

jattavien henkistä työskentelytilaa, joka on erityisen tärkeä ohjauksena toteutuvan 

yhteistoiminnan kannalta. Työnohjauskirjallisuudessa on käytetty tästä termiä si-

säinen oppimisympäristö.346  

Ohjattavaa auttava vuorovaikutus ja yhteistoiminta ei rakennu hyödyttävällä 

tavalla satunnaisen rupattelun, ja epäaitoja vaikutelmia välittävien ilmaisujen va-

raan. Ohjaustilanne usein eroaa edukseen arkipäivän käytäväkeskustelusta. Keskus-

telun tulisi olla ohjattavalle merkityksellistä omien intressiensä ja päämääriensä 

kannalta. Ohjausistunto on hyvä siksi rakentaa sellaiseksi, että osallistujille syntyy 

arkielämään nähden kokemus ”jostakin muusta”. Ohjauksen sävyttäminen institu-

tionaalisesti tehostaa ajankäyttöä, luo avoimen ja totuudenmukaisen sekä jäsenty-

neen dialogin edellytykset.  

 
343 TVS 2001, 378 - 380. 
344 OOY 2014, 122 - 133. 
345 TVS 2001, 352 - 355; TKK 2011, 84 - 86. 
346 TVS 2001, 355 - 357. 
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Huomion siirtäminen ulkoisesta oppimisympäristöstä sisäiseen edellyttää 

avoimeen vuorovaikutukseen valmistavia ja osallistumista helpottavia tekoja. Oh-

jattavan jonkinlainen vuorovaikutukseen lämmittäminen on yhteistä kaikille oh-

jauksen muodoille ja kokoonpanoille. Ohjausta käsittelevässä kirjallisuudessa esi-

tellään runsaasti menetelmiä, joilla ohjausistunto voidaan aloittaa ja osallistujat her-

kistää ohjausta varten. Selväpiirteinen vakioinen rakenne on tässä merkittävä 

asia.347 Aluksi ehkä vaihdetaan kuulumisia ja ilmaistaan toisille omassa mielessä 

parhaillaan olevia asioita.  

 
Ohjattavat saavat valita usein vapaasti istumapaikkansa ja etäisyyden muihin läsnäolijoihin. 
Ohjaajan on hyödyllistä huomioida tunnelma ja vapaamuotoiset keskustelut ennen ohjauksen 
alkua. Ennen ohjausta tai sen loputtua ohjattavat puhuvat usein spontaanisti itselle tärkeistä 
asioista. Ohjaaja voi ottaa ohjauksen alussa puheeksi alkutunnelman ja alkukeskustelun si-
sältöjä. Joskus ohjaaja saattaa ehdottaa istumajärjestystä, jonka uskoo palvelevan vuorovai-
kutusta.  

 
Ohjaaja aloittaa tapaamisen yleensä ilmoittamalla selvästi istunnon alkavan ja toteamalla 
käytettävissä olevan ajan. Ohjaaja saattaa rohkaista käyttämään ajan hyödyksi ja ilmaise-
maan omia ajatuksia. Usein ohjaaja toteaa, että näkemysten ilmaiseminen on vapaaehtoista, 
työskentely on luottamuksellista ja osanottajien välillä vallitsee vaitiolovelvollisuus. Proses-
sia hyödyntävä ohjaus saattaa alkaa ohjaajan ylläpitämällä odottavalla hiljaisuudella, jonka 
joku osallistuja rikkoo aloittamalla sisältöjen käsittelyn. Aktiivisemmassa ohjauksessa oh-
jaaja aloittaa istunnon heti tavoitteellisesti esimerkiksi jonkin kysymyksen avulla.  
 
 
 

Fokuksen varmistaminen – oleelliset intressit ja päämäärät on löydettävä  

Istuntojen alussa on tapana käyttää jonkin verran aikaa ohjattavien kunkin hetkisten 

tunnelmien ja mielessä olevien asioiden tarkasteluun. Ohjattavan intressit, tarpeet, 

tavoitteet ja päämäärät tulevat tällä tavoin esille. Käytän näitä kartoittavasta kes-

kustelusta termiä fokuksen varmistaminen. Yhdessä sovitaan siitä, mihin kohdiste-

taan huomio alkavassa istunnossa ja millä tavoin käsitellään asioita.  

Työskentely etenee päälinjoittain sopimukseen kiteytettyjen tavoitteiden 

suuntaisesti. Kuitenkin ohjattavien yksilöllinen toiminta ja ryhmätoiminta muuttu-

vat usein ohjauksen edetessä. Aikaisempien tavoitteiden oheen nousee uudenlaisia 

intressejä ja päämääriä. Ne ovat usein reaktioita toiminnassa tapahtuneisiin muu-

toksiin. Ymmärryksen kasvaessa tulee tilaa uusille tavoitteille. Ohjaajan on hyvä 

 
347 TKK 2011, 84 - 90; TVR 2015, 70. 
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havaita muutokset, jottei ohjauksessa fiksoiduta merkityksettömiksi käyneisiin ta-

voitteisiin niin, että toiminta muuttuu hyödyttömäksi ja turhauttaa ohjattavaa.348 Tä-

män välttämiseksi ohjauksen eri vaiheisiin ja jokaiseen istuntoon on hyvä sisältyä 

jonkinlaista toiminnan arviointia.349  

 
Millainen päivä on ollut? Alkujutustelu saattaa olla kevyen arkista. Ohjaaja saattaa kysyä 
edellisestä tapaamiskerrasta jotakin. Jäikö jokin asia askarruttamaan? Onko nyt jotakin sel-
laista, mitä olisi hyödyllistä käsitellä? Onko mielessä jokin asia, jonka haluaisi tuoda kes-
kusteluun? Ovatko työskentelyn rakenteen suhteen sovitut asiat vieläkin hyväksyttäviä? Ta-
vallisesti työskentely käynnistyy tällä tavoin esille tuotujen ajatusten myötä. 
 
Toiminnan käynnistämiseen ja fokusointiin voidaan käyttää myös erilaisia toiminnallisia ja 
aktivoivia menetelmiä. Voidaan piirtää tai kirjoittaa jotakin, käyttää erilaisia symboliesi-
neitä ajatusten ja tunteiden konkretisoijina. On mahdollista myös soveltaa draama- ja rooli-
työskentelyä. 
 
Ohjaaja voi myös itse aktiivisesti todeta, että on miettinyt jotakin asiaa edellisen kerran jäl-
keen ja ehdottaa asiaa työstettäväksi. Hänellä voi olla mielessään selvä ja sovittu kehittämi-
sen kohde. Ennakkoon sovittu teema ja tavoitteet määrittävät usein työskentelyn päämääriä 
ja keinoja.  
 

 
Työskentelyn fokuksen varmistaminen on ohjauksen keskeinen elementti ja sillä 

saadaan esille osapuolten oleelliset intressit ja päämäärät. Ohjauksessa voidaan ko-

rostaa ohjattavan aktiivisuutta, hänen omia intressejä ja päämääriä. Esimerkiksi 

työnohjauksessa ja prosessikonsultaatiossa ohjattavan annetaan itse edetä ja tuoda 

esille tarpeitaan hänelle tärkeistä asioista. Opettavassa ohjauksessa ohjaaja sitä vas-

toin on hyvin aktiivinen. Hänellä on mielessään usein jo valmiina etukäteen tilan-

netta varten asetettuja tavoitteita ja keinoja, vaikka myös ohjattavalle annetaan tilaa 

olla aktiivinen.350  

Kaikenlaisessa ohjauksen fokusoinnissa on keskeistä kysyä: Millaisia asioita 

halutaan yhdessä tarkastella? Keskitytäänkö ohjattavan sisäiseen merkitysmaail-

maan vai joihinkin ulkoisiin asioihin? Millä tavoin tarkastelua toteutetaan? Onko 

myös prosessi merkittävä oppimisen kannalta? Toiminko ohjaajana ensisijaisesti 

etukäteissuunnitelman pohjalta proaktiivisesti vai reagoinko parhaillaan tapahtu-

viin asioihin? Ohjauksen fokuksen suuntaamisessa vaikuttavat monet tekijät.351  

 

 

 
348 Tavoitteet halutaan jättää usein tarpeeksi avoimiksi, jotta toiminnan muutos prosessissa mahdol-
listuu kulloistenkin ohjattavien tarpeiden ja intressien mukaisesti. Ks. esim. OOK  2001, 31 - 32. 
349 OOK 2011, 168 - 170; PLV 2011, 118; TKK 2011, 88. 
350 OOY 2011, 111 - 113. Ohjauksessa voidaan toteuttaa tuotosvetoista ja prosessivetoista oh-
jausta. Lähtökohdat määrittävät päämääriä ja intressien pohjalta muotoiltavia tavoitteita.  
351 OOY 2011, 111 - 121. 
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3.2.3. Työnohjausprosessi pysyvien rakenteiden ja satunnaistekijöiden vuorovaiku-

tuksena  

 
Edellä tarkastelin ohjauksen käynnistämisessä, etenkin alkuvaiheessa mutta myös 

myöhemmin mukana olevia ohjauksen toimintana mahdollistavia elementtejä. Jä-

sennän seuraavaksi jo käynnistynyttä ja etenevää ohjausta prosessina, jossa on mu-

kana samanaikaisesti pysyviä rakenteita ja muutosta edistäviä tekijöitä.   

Ohjaajan tulee pitää yllä prosessin mahdollistavaa ulkoista rakennetta, ul-

koista oppimisympäristöä. Ohjaaja kannattelee ja suuntaa prosessia, ja osana sitä 

huolehtii samalla yksittäisen istunnon rakenteen toteutumisesta. Ohjaaja ja ohjat-

tava valitsevat yhdessä ohjauksen eri vaiheissa tarkasteltavat asiat ja osittain myös 

tarkastelussa käytetyt menetelmät. Ohjaajalla on hyvä olla ohjattavia laajempi kä-

sitys prosessista. Siksi hän käyttää toimintansa ja ohjauksen mielekkyyden perus-

teluna erilaisia teorioita, käsitteellisiä viitekehyksiä, ja hän pyrkii perustamaan toi-

mintansa johonkin ihmiskäsitykseen.  

Ohjauksen ulkoinen rakenne luo perustan, jonka varassa ohjattava voi olla 

mukana osallistavassa vuorovaikutuksessa. Ohjaaja tarvitsee ohjattavan osallista-

miseen erilaisia elementtejä, joiden avulla hän voi toteuttaa hyvänä pidettyä oh-

jausta. Ensinnäkin ohjaaja pyrkii luomaan luottamuksen ja turvallisuuden vaikutel-

maa, jotta ohjattava voi pohtia kokemiaan konflikteja. Lisäksi ohjaaja luo tilaa oh-

jattavan itseilmaisulle, tukee tämän edellytyksiä jatkaa ilmaisuaan ja tutkia sanottua 

sekä hyödyntää näin muodostuvaa aineistoa. Ohjauksessa on mukana myös monia 

toimintaa muuttavia dynaamisia tekijöitä ja tavoitteiden kannalta merkityksetöntä 

toimintaa. Tarkastelen aluksi vakioisia elementtejä ja tämän jälkeen muuttuvia te-

kijöitä. 

 

Prosessin ja istunnon rakennetta on ylläpidettävä 

 

Työnohjauksessa ja kaikenlaisessa ohjauksessa on alkuvaihe, keskivaiheen työs-

kentely sekä loppuvaihe ja jokaisessa vaiheessa toiminta muotoutuu sille ominai-

sella tavalla. Ohjaus on prosessi, jossa istuntojen kuluessa esille tulevat asiat liitty-

vät ja yhdistyvät toisiinsa muodostaen erilaisia ajassa eteneviä kehityskulkuja. Osa 

prosessin elementeistä pysyy muuttumattomina, toiset runsastuvat ja jotkin vähen-

tyvät. Keskeistä on, että ohjattavassa kyky tiedostaa erilaisia prosesseja kasvaa.352 

 
352 Ks. esim. TKK 2011, 27 - 43; OOK 2011, 25 - 30; TVS 2001, 357 - 358; TVR 2015, 69 - 70. 



107 
 

Vaikka ohjaus on aina prosessi, itse prosessi ei ole kaikissa ohjauksen muo-

doissa ja kokoonpanoissa yhtä tärkeä oppimisen kohde. Prosessia saatetaan huomi-

oida vähemmän esimerkiksi hankittaessa erilaisia konkreettisia tietoja ja taitoja. 

Koulutuksessa, mentoroinnissa, konsultoinnissa ja sparrauksessa prosessiin oppi-

misen välineenä ei välttämättä kiinnitetä kovin suurta huomiota. Prosessia sen si-

jaan korostetaan erityisesti pitkäkestoisessa psykodynaamisesti sävyttyneessä työn-

ohjauksessa, kumppanuuteen perustuvassa coachingissa sekä parhaillaan tapahtu-

vaa vuorovaikutusta ja toimintaa tarkastelevassa prosessikonsultaatiossa.  

Prosessissa toteutettava toiminta saa mielekkyytensä ja merkityksensä josta-

kin päämäärästä ja sitä kohden vievistä sovituista tavoitteista.353 Yhteistoiminnan 

rakentumisen kannalta on tärkeää, että ohjaukseen osallistuvilla olisi riittävän yh-

teinen käsitys päämäärästä, johon toiminta tähtää.354 Päämäärät ovat usein yhteisiä 

ja jaettuja, koska yhteistoimintaa tarvitaan apuna omien intressien toteuttamiseksi 

ja päämäärien saavuttamiseksi.355 Myös ohjattavalle tärkeä taustayhteisö määrittää 

ohjauksen tavoitteita ja tarjoaa niitä ohjattaville.356 Ohjauksessa on toisaalta mu-

kana hyvin yksilöllisiä päämääriä, koska jokainen ohjattava poimii itselleen intres-

siensä mukaisia tärkeitä asioita ja rakentaa juuri itselleen parempaa toimijuutta.  

Prosessissa toiminta muuttuu ja sen myötä osittain myös päämäärät ja tavoit-

teet. Ohjaajan vastuulla on kannatella ohjausprosessia myös tavoitteiden muuttu-

essa. Eri vaiheissa voidaan muuttaa ja sopia tavoitteista uudelleen, mutta ohjaajan 

tehtävä on ohjata yhteistoimintaa kulloinkin voimassa olevia tavoitteita kohden. 

Muutos ja sen tarkasteleminen on työskentelyssä olennaista ja tarpeellista lisätiedon 

saamiseksi tilanteista. Usein ohjaajakaan ei pysty etukäteen hahmottamaan koko-

naisprosessia. Hänen on kuitenkin oltava selvillä siitä, kuinka pahimmat yhteistyön 

ongelmat voidaan ennakoida, välttää ja korjata.  

Prosessia suunnatessaan ohjaaja pitää yllä yksittäisen istunnon rakennetta. 

Prosessin etäisempi tavoite konkretisoituu jokaisessa istunnossa. Mielekkäällä, ta-

voitteellisella ja merkityksellisellä istunnolla on ajallisesti ja paikallisesti konkreti-

soitavia päämääriä ja osallistujilla käytännön tavoitteita, joita voi toteuttaa. Yksi-

lölliset ja yhdessä jaetut päämäärät ovat istunnossa rinnakkain.  

 

 

 
353 YTE 2017, 20 - 21, 25 - 26, 47 - 49. 
354 YTE 2017, 102 - 103. 
355 YTE 2017, 107 - 108. 
356 OOY 2014, 16 - 18. 
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Ohjausmuodon syvärakennetta on ylläpidettävä  

 

Eri ohjausmuodoissa, kuten esimerkiksi mentoroinnissa tai koulutuksessa syntyy 

luonteeltaan erilaista yhteistoimintaa. Ohjausmuodossa toteutettavan toiminnan 

luonne on hyvä säilyttää, vaikka toiminnassa apuna käytetyt teoriat, käsitejärjestel-

mät ja menetelmät saattavat vaihtua. Käytän ohjausmuodossa toteutettavasta ja jok-

sikin tunnistettavasta toiminnasta termiä ohjausmuodon syvärakenne.357 Jos ohjaaja 

on sopinut, että ohjaus on koulutusta, mentorointia, konsultointia tai työnohjausta, 

hänen on hyvä ohjatessaan säilyttää sovittu toiminnan luonne.  

Toiminnan luonteen ja vuorovaikutuksen vakioisten puitteiden säilyttäminen 

luo ohjattavassa turvallisuuden tunnetta. Ohjaajan aktiivisuus voi ohjausmuodoissa, 

erilaisissa syvärakenteissa vaihdella. Syvärakenne vaikuttaa myös ohjauksessa tar-

kasteltavien kohteiden valintaan, esimerkiksi siihen tarkastellaanko ohjattavan ul-

kopuolisia asioita, kuten vuorovaikutusta organisaatiossa vai esimerkiksi ohjatta-

van tunteita ja mielessä olevia merkityksiä. Ohjausmuodon syvärakenne määrittää 

myös harjoitetun reflektion määrää ja sitä, keskitytäänkö prosessiin, harjoitellaanko 

taitoja vai lisätäänkö ohjattavan tietoja. Syvärakenne ohjaa myös sitä, toimiiko oh-

jaaja etukäteissuunnitelman pohjalta proaktiivisesti vai reagoiko hän pääasiassa 

parhaillaan tapahtuviin asioihin.358  

 Toiminnan luonteen muuttuminen saattaa häiritä yhteistoimintaa. Esimer-

kiksi ohjaajan yllättävästi vaihtama aktiivisuuden aste voi aiheuttaa vuorovaikutuk-

seen katkoksen. Näin käy esimerkiksi silloin, kun aluksi ohjattavan tunteille ja ref-

lektiolle tilaa antanut ohjaus muuttuu aktiiviseksi ohjaajakeskeisyydeksi niin, että 

ohjaaja puuttuu ohjattavan toimintaan suoraan opettamalla ja neuvomalla häntä. 

Ohjattavan intressit ja tavoitteet saatetaan tilanteessa yllättävästi ohittaa. Yllättävä 

tarkastelukohteiden vaihtuminen saattaa myös hämmentää ohjattavaa. Ohjattavan 

tunteiden ja merkitysmaailman tarkastelu saattaisi vaihtua yllättäen häntä ulkoista-

vaksi puheeksi, esimerkiksi keskusteluksi organisaatiota koskevasta lainsäädän-

nöstä.  

 

 

 
357 OOY 2014, 111 - 121. Vehviläinen on puhunut ohjauksen kannattelevasta, tutkivasta, ongelma-
ratkaisu- ja opettamisorientaatiosta. Ohjausmuodon syvärakenne, esimerkiksi mentorointi, konsul-
taatio tai työnohjaus sisältävät erilaisia orientaatioita, kuitenkaan toiminnan syvärakenne ei niissä 
muutu toiseksi orientaation vaihtuessa.  
358 OOY 2014, 111 - 121. 
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Tarkastelun kohteet on valittava  

 

Osapuolet ovat ilmaisseet jo suunnitteluvaiheessa itselleen tärkeitä intressejä, oh-

jauksen mahdollisia päämääriä ja tavoitteita. Koska toiminta prosessin edetessä 

muuttuu, ohjaajan on varmistettava ohjattavalle jokaisessa istunnossa mahdollisuus 

tarkastella itselle tärkeitä asioita.  

Ohjaajan tulee varmistaa ohjauksen fokus. Hänen on hyvä pohtia, millainen 

ohjaus vastaa kulloinkin parhaiten ohjattavien intressejä ja päämääriä. Hänen on 

pidettävä mielessään ohjauksen syvärakenne ja tavoitteet. Onko kysymys tietoja ja 

taitoja lisäävästä koulutuksesta vai mentoroinnista? Tarvitaanko konsultaatiolla ra-

jattuihin ongelmiin ratkaisuehdotuksia? Syvennetäänkö ohjattavan ammatti-identi-

teetin kehittymistä? Ohjattavan intressien ja tarpeiden näkökulmasta käsin määri-

tellään päämääriä ja niitä kohden vieviä tavoitteita. Tavoitteiden ohjaamina valitaan 

erilaisia asioita työskentelyn kohteeksi.  

Tarkastelun kohteiden ja menetelmien valinnassa, ohjaajan aktiivisuuden as-

teessa, proaktiivisuudessa ja reaktiivisuudessa vaikuttaa usein myös se, onko oh-

jaaja koulutukseltaan opettaja, psykoterapeutti vai esimerkiksi ratkaisukeskeistä 

suuntausta edustava konsultti. Ohjaajat haluavat usein valita ohjausnäkemyksensä 

pohjalta sopivan ohjattavan ja itselleen luontevimman työskentelytavan.359 Tämän 

edistämiseksi ohjaaja usein kertoo suunnittelukerralla koulutuksestaan, työskente-

lyn lähtökohdista ja käyttämistään menetelmistä.360 Usein ohjausta tarvitseva pyy-

tää itse avukseen juuri tietynlaista ohjaajaa, ja jos hänellä on riittävästi tietoa,  hän 

voi hakeutua jotakin tiettyä suuntausta edustavaan ohjaukseen.361 Tavallista on 

myös se, että ohjaajat käyttävät erilaisia ohjauksen lähtökohtia ja menetelmiä taita-

vasti vaihdellen ja yhdistäen. 

 

Tarkastelun menetelmät on valittava  

 

Kun yhdessä on luotu alustava mielikuva ohjauksessa tarkasteltavista kohteista, 

voidaan sopia siitä, millä tavoin asioita halutaan käsitellä. Päämäärien ja tavoittei-

den saavuttamiseksi tarvitaan yhteistä pohdintaa mahdollisista keinoista.  

 
359 Ohjaajat ovat sisäistäneet perusammattinsa, esimerkiksi sairaanhoitajan tai opettajan hyväkäsi-
tyksen ja toimintaa ohjaavia hyvän toiminnan erilaisia oletuksia. Saadun ohjaajakoulutuksen viite-
kehys, esimerkiksi psykodynaaminen tai ratkaisukeskeinen lähtökohta sävyttävät ohjaajan ohjaus-
tapaa toimintaa koskevina oletuksina. Ks. esim. TKK 2011, 80 - 81. 
360 TVS 2001, 344 - 347; PLV 2001, 50; TKK 2011, 81 - 83. 
361 https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/miten-valitsen-tyonohjaajan. Luettu 12.4.2019. 
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Ohjauksen toteuttamismuoto, esimerkiksi yksilö- tai ryhmäohjaus vaikuttavat 

siihen, millaisia asioita halutaan ja voidaan ottaa tarkastelun sisällöksi. Lisäksi va-

lintaan vaikuttaa ohjaajan toimintaansa soveltama teoreettinen viitekehys. Nämä 

asiat vaikuttavat myös menetelmien valintaan. Psykodynaaminen ote yhdistyneenä 

reflektioon ja esimerkiksi ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttisesti painottunut työn-

ohjaus mahdollistavat erilaisten menetelmien valinnan ja käytön. Toisaalta toteut-

tamismuoto ei useinkaan rajaa sisältöjen valintaa tyhjentävästi, koska ohjaajat yh-

distelevät erilaisia lähtökohtia toisiinsa. Tämä tasoittaa käytännössä eri ohjauksen 

toteuttamismuotojen ja teoreettisten viitekehysten eroja.  

Lisäksi ohjausmuotojen eroja tasoittavat niille yhteiset työtavat. Usein hyö-

dynnetään tutkimista, dialogisuutta ja ohjattavan reflektiota, jotka ovat jossakin 

muodossa keskeisiä kaikin tavoin toteutetussa ja ohjattavan oppimiseen tähtäävässä 

ohjauksessa.362  

 
Ohjauksen eri muodoissa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä koulutetun ohjaajan 
avulla. Yhdessä tulkitaan ja jäsennetään työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä 
kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Ohjattava työskentelee itse aktiivisesti. Ohjaaja ja usein 
muut ohjattavat auttavat häntä näkemään tarkemmin itsensä ja työnsä. Kaikki oppivat toisil-
taan.363 
 

Työnohjauskirjallisuudessa tuodaan toistuvasti esille ohjausmuotoja yhdistäviä 

keskeisiä ja paljon käytettyjä menetelmiä.364  

 
Keskustelu on usein tärkein ohjauksen menetelmä. Työskentelyssä käytetään myös monia 
muita menetelmiä, esimerkiksi toiminnallisia menetelmiä, joilla voidaan ulkoistaa ja konk-
retisoida asioita. Voidaan myös piirtää tai käyttää apuna muistiinpanotaulua, symboliesi-
neitä ja roolityöskentelyä.365 
 
Istuntoon voidaan myös tuoda merkittävä tapauskertomus omasta työstä. Istuntojen aiheet 
voivat olla myös etukäteen sovittuja. Istunnoissa on lisäksi mahdollista edetä prosessikeskei-
sesti, jolloin ohjaaja päättää intuitiivisesti ryhmäläisten ilmaisujen pohjalta ohjauksen suun-
nan ja keskittymistä vaativat hyödyllisiksi harkitsemansa asiat. Mihin ohjattavat haluavat 
keskittyä? Miksi tämä asia on juuri nyt tärkeä? Miksi ei jotakin muuta asiaa esitetä? 366 

 

 

 

 

 

 
362 OOK 2001, 60 - 70, 71 - 85. 
363 https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus. Luettu 12.4.2019.  
364 TMM 2009, 63 - 86; TKK 2011, 95 - 104, 111 - 122; TVR 2015, 195 - 238. 
365 TVR 2015, 195 - 238. 
366 TKK 2011, 95 - 108. 
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Päämäärät ja keinot perusteltava – teoriat avuksi  

 

Ohjaajasta saattaa ajoittain tuntua, ettei hän kykene yhdistämään toisiinsa käsityk-

siään ohjaamisen teorioista ja käytännön toiminnastaan. Ohjaajat käyttävät työs-

kentelyn apuna teorioita ja käsitteellisiä malleja vapaasti valikoiden ja toisiinsa yh-

distellen. Erilaiset teoriat ja käsitteelliset viitekehykset tuntuvat usein perustelevan 

jo toteutettua toimintaa.367  

Ohjausta käsittelevästä kirjallisuudesta saa vaikutelman, että teoriaa ei aina 

edes tunnuta tarvittavan, koska pelkästään jonkin menetelmän soveltaminen näyttää 

mahdollistavan riittävän syvän ohjattavan kohtaamisen. Ohjauksen kannalta kes-

keisimmäksi asiaksi on koettu ohjaajan ja ohjattavan vuorovaikutus ja ohjattavan 

ymmärtämistä tavoitteleva kohtaaminen.368 Mihin teorioita ja erilaisia käsitteellisiä 

viitekehyksiä tarvitaan? Mitä lisäarvoa ne tuovat toimintaan? 

Ohjaajan on jollakin tavoin perusteltava aikaansaamansa ja kannattelemansa 

yhteistoiminta. Se voidaan tehdä jonkin teorian tai käsitejärjestelmän avulla. Oh-

jaajan on hyvä pohtia tietoa, jonka varaan vuorovaikutus ja työskentely rakentuvat. 

Millainen tieto yhteistoimintaamme ohjaa? Millaisia asioita ohjaajana pohdin? Ke-

nen tieto on tärkeää asioiden käsittelyssä? Millaisia kohteita haastan ohjattavan oh-

jaajana tarkastelemaan? Miten asioita käsitellään yhdessä? 369  

Teorian ja käsitejärjestelmien avulla ohjaaja voi tarkastella ja jäsentää ohjat-

tavan kertomusta työstään. Edellä ehdotin, että ohjattavan työ voidaan jakaa työn 

substanssiytimeen ja työn metaprosesseihin. Näkemykseni mukaan ohjattavan työn 

tarkastelussa käytetyt teoriat voidaan myös jäsentää sen mukaan, pyritäänkö niiden 

avulla tarkastelemaan työn substanssiydintä vai työssä tarvittavia metaprosesseja.  

Termillä työn substanssiydin tarkoitin ohjattavan työssä tarvitsemia keskeisiä 

asioita, kuten tietoja, taitoja ja työsuorituksissa vaadittavia kykyjä. Substanssia kos-

keva teoria voi olla esimerkiksi hoitajalle toimenpiteitä tarkasteleva hoitoteoria tai 

opettajalle psykologia-oppiaineen tietosisältö ja asioiden käsitteellistämisen tapa. 

Teoria auttaa pitämään yllä kokonaiskäsitystä työn keskeisistä ja siihen sisältyvien 

tehtävien kannalta tarpeellisista asioista.  

 
367 OOK 2001, 10 - 15. 
368 TVS 2001, 357- 359, 373 - 375. 
369 YTE 2017, 21 - 23. Tavoitteellinen yhteistoiminta tarvitsee järkevyysehdon, käsityksen siitä mil-
laisessa kausaalisessa suhteessa maailmassa olevat asiat ovat toisiinsa. Jonkinlainen ymmärrys maa-
ilmasta mahdollistaa siihen tavoitteellisen vaikuttamisen. On oltava jonkinlainen käsitys, millaisiin 
muutoksiin tavoitteellinen tekoni voi johtaa. 
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Metaprosessi-termillä viittasin työn substanssin toteuttamista helpottaviin te-

koihin ja työntekijässä tapahtuviin prosesseihin. Esimerkiksi opettaminen ja hoita-

minen toteutuvat oheisprosessien, kuten vuorovaikutuksen välityksellä. Metapro-

sessia koskeva teoria voi kohdistua myös yksittäisiin keinoihin ja menetelmiin. Esi-

merkiksi opettajan työssä kysymystekniikka, motivointi tai sulava sähköisen oppi-

misympäristön käyttö tehostavat keinojen käyttämistä ja päämäärien saavuttamista.  

Millainen on hyvä teoria? Hyvä teoria auttaa tarkastelemaan ohjattavan työn 

ydintä ja sen toteutuksessa tarvittavia muita metaprosesseja. Hyvä teoria auttaa ym-

märtämään ammattitehtävässä tarvittavia tietoja, taitoja ja kykyjä. Sen avulla voi-

daan tarkastella prosessina toimintaa, kuten opettamista ja hoitamista ja niiden to-

teuttamisessa tarvittavia keinoja. Hyvä teoria myös edistää ohjattavan kohtaamista 

ja tukee vuorovaikutusta. Siksi ohjauksessa tukena käytetään usein vuorovaikutus-

teorioita, erilaisia psykologisia teorioita ja organisaatioteorioita.370  

Ohjausta tarkastelevan kirjallisuuden pohjalta on todettavissa, että teoria ja 

käytetty viitekehys vaikuttavat ohjauksessa tarkasteltavien kohteiden valintaan ja 

tapaan, jolla tarkkaavaisuutta suunnataan niihin. Ne vaikuttavat ensi hetkestä oh-

jaajan havaintoihin ja käsitykseen siitä, mikä on toiminnan hyvä, oikea ja ohjattavaa 

auttava suunta.371 Teoriat eivät kuitenkaan näytä vaikuttavan ohjaajan toimintaan 

suoraan, vaan sitä kautta, että ne selkeyttävät ja jäsentävät intressien ja tavoitteiden 

muotoilua. Teoria, käsitejärjestelmä ja jokin ihmiskäsitys kehystävät ja jäsentävät 

yhteistoimintaa laajemmin ja tarjoavat toiminnalle hyväkäsityksen. Teoria palvelee 

ohjaajaa siis vain keinona. Jos teoria muuttuisi päämääräksi, ohjaaja yrittäisi silloin 

sovittaa ohjattavaa teoriaan ja ohittaisi tämän omat intressit ja päämäärät.  

 

Praksiksessa on yhdistettävä luottamus ja konfliktityö  

 

Erilaisissa kokoonpanoissa ja eri tavoin toteutetussa ohjauksessa keskeiset ja yhtei-

set elementit tarjoavat puitteet, joiden varassa ohjaaja voi saada aikaan yhteistoi-

mintaa ja osallistaa siihen ohjattavaa. Ilman tällaista rakennetta tavoitteellisen toi-

minnan toteuttaminen on hankalaa.  

 
370 Varhaisvaiheen kirjallisuudessa pohdittiin hyvän teorian kriteereitä ja luetteloitiin mahdollisia 
ohjaukseen sovellettavissa olevia teorioita. Ks. esim. TTO 1983, 19 - 34. 
371 Varhaisvaiheen kirjallisuudessa teoriaa kritisoitiin ja teorioiden käyttöä ohjauksessa epäiltiin. Ks. 
esim. HAJ 1983, 1, 80; TTO 1983, 33. Teorian uskottiin tuovan ohjaukseen sille ulkopuolisia ta-
voitteita, ks. esim. OKT 1985, 89 - 90, 93; OOK 2000, 31 - 32. 
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Tarkastelen seuraavaksi tavoitteellista osallistavaa yhteistoimintaa, praksista, 

jonka edellytyksenä ohjaajan on aluksi mahdollistettava luottamus, jotta erilaisten 

ristiriitojen turvallinen käsittely mahdollistuu. Ohjaajan on lisäksi autettava ohjat-

tavaa itseilmaisussaan, tukea sen ylläpitämistä ja tutkimista. Ohjaajan on lisäksi 

suunnattava vuorovaikutusta niin, että ohjattava voi oppia ja hyötyä ohjauksestaan.  

Ohjauskirjallisuudessa on esitelty ohjaajan ja ohjattavan välisen hyvän yh-

teistyösuhteen tekijöitä. Usein luetellaan ohjaajan ominaisuuksia, joiden avulla hän 

luo hyvän vuorovaikutuksen edellytykset.372 Vähemmän on tuotu esille ohjattavan 

edellytyksiä, joiden avulla hän voi työskennellä ohjauksessa hyvin ja hyötyä 

siitä.373 Luottamus on eri tavoin ja eri kokoonpanoissa toteutetun ohjauksen keskei-

nen edellytys. Tämä johtuu siitä, että ohjaussuhde on yhteistoimintaa, jota ei voida 

saada aikaan pakottamalla.374 Luottamus-termiä käytetään työnohjausta käsittele-

vässä kirjallisuudessa harvemmin. Usein kuitenkin tuodaan esiin tekijöitä, jotka 

luovat luottamusta.375  

 
Ohjaaja luo sallivan ja turvallisen ilmapiirin, jossa ohjattava itseilmaisuineen on tärkein. Oh-
jattavan olisi tärkeä tuntea, ettei häntä kritisoida eikä arvioida, vaan että hänen sanomansa 
asiat ovat merkityksellisiä ja tärkeitä. Ohjaajan kiireettömyys ja hyväntahtoisuus ovat tär-
keää. Hänen tulisi viestiä ohjattavalle, että hän kuuntelee ja on empaattinen. Ohjattava kokee, 
että hän on kiinnostava ja ohjaaja aidosti haluaa auttaa häntä. Tarvitaan syvenevää yhteis-
työtä, jossa välittäminen ja ohjattavan tärkeys osoittautuvat todeksi.376  

 

Luottamus on yhteistoiminnan edellytys, koska vain luottamus saa ohjattavan osal-

listumaan aidosti yhteistoimintaan, jolla hän voi itse kehittää toimintaansa. Ohjaa-

jan intressinä on edistää ohjattavan hyvän toteutumista. Jos ohjattava tunnistaa oh-

jaajan intressin, jonka mukaisesti hän edistää ohjattavan hyvää, ohjattava alkaa 

luottaa ohjaajaan.  

 Ohjaukseen kuuluu olennaisesti myös erilaisia ristiriitoja ja niiden tarkastelu 

on osa työskentelyä, vaikka ohjaaja voikin korostaa ohjattavan vahvuuksia, pyrkiä 

positiivisuuteen ja toimia ratkaisukeskeisesti.377 Käytän termiä konfliktisuus ohjat-

tavan työssä ja ohjauksessa ilmenevistä monenlaisista ristiriidoista ja jännitteistä 

 
372 TVS 2001, 451 - 464; OOK 2001, 138 - 145; TKK 2011, 80 - 81, 91 - 92. 
373 OOK 2001, 26 - 27. 
374 YTE 2017, 125 - 127. 
375 OOK 2001, 138 - 145. 
376 Työnohjaajan eettiset periaatteet auttavat ohjaajaa toimimaan ohjattavaa kunnioittavalla tavalla. 
Ks. https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet. Luettu 12.4.2019.  
377 Ristiriitaa hyödynnetään myös ratkaisukeskeisessä ja voimavaroihin keskittyvässä työskente-
lyssä. Perustelen väitettäni myöhemmin, miksi myös nämä lähtökohdat sisältävät konfliktisuuden 
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sekä termiä konfliktityö ohjauksessa tapahtuvasta ristiriitaisuuksien ja jännitteiden 

työstämisestä. Ohjauksessa tarkasteltavat asia-aiheet ovat yhteydessä työssä koet-

tuun konfliktisuuteen. Ohjattavan työtoiminta sisältää työn suunnitteluun, enna-

kointiin, toteutukseen, vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan sekä arviointiin si-

sältyviä ristiriitoja.  

Ohjauksessa ilmenevä konfliktisuus kytkeytyy spontaaneihin vuorovaikutuk-

sen ristiriitoihin ja väärinymmärryksiin, joita on selvitettävä yhteistyön jatku-

miseksi. Osapuolten tilannetulkinnat ovat usein ristiriidassa keskenään, ja ohjattava 

kokee mielessään konfliktisuutta uusien ja vanhojen merkitysten kohdatessa.378 Li-

säksi ohjaajan ohjauksessa käyttämät työtavat ovat usein konfliktisia. Kysymykset 

ja eri menetelmät haastavat ohjattavan arvioimaan ajatuksiaan ja tutkimaan esittä-

miään näkemyksiä kriittisesti.  

Työnohjauskirjallisuudessa on pohdittu luottamuksen, turvallisuuden ja risti-

riitojen käsittelykyvyn kytkeytymistä toisiinsa. Liian turvallinen ja ristiriidaton 

työskentely-ympäristö ei näytä edistävän ohjattavan itseen suuntautuvaa tarkastelua 

ja sen kehittymistä. Toisaalta yhteistyöskentely saattaa olla liian konfliktista, mikä 

saa ohjattavan ahdistumaan ja vetäytymään yhteistoiminnasta.379 Perustelen syvem-

min luottamuksen tärkeyttä ja konfliktisuuden merkitystä ohjauksen osana myö-

hemmin.  

 

Praksiksen on rohkaistava ohjattavaa itseilmaisuun  

 

Turvallisuus ja luottamus pohjustavat ohjattavan spontaania itseilmaisua. Ohjatta-

van ilmaisusta saadaan aineisto, jota ohjauksessa tarkastellaan. Ohjattava kertoo 

kokemastaan konfliktisuudesta, jota voidaan tämän jälkeen tarkastella yhdessä lä-

hemmin samalla, kun ohjattava ilmaisee ajatuksia intresseistään, haluistaan ja tar-

peistaan.  

Eri tavoin toteutetussa ohjauksessa ohjattavalta edellytetään määrällisesti ja 

laadullisesti erilaista ilmaisua. Kouluttavassa ohjauksessa ohjattava voi olla ohjaa-

 
keskeisenä elementtinä. Konfliktisuus on myös toiminnan teorian mukaan toiminnan muotoutumi-
sessa oleellinen ja tarvittava asia. Ks. YTE 2017, 20 - 22.  
378 Ohjattavan käyttöteoriassa tapahtuu uuden tiedon myötä muutoksia. Ks. OOK 2001, 86 - 91. 
379 Ristiriidat ovat oleellisia ohjattavan oppimisessa ja oivalluskyvyn kasvamisessa. Ks. OOK 2001, 
86 - 91. Ohjattavan suojautumista ohjauksessa on myös tarkasteltu, ks. esim. OOK, 92 - 94; PLV 
2001, 106 - 111.  
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jaansa passiivisempi, ja ohjaaja saattaa huomioida ohjattavan tunneilmaisuja vä-

hemmän. Myös ohjattavan itsereflektiolle ei välttämättä anneta paljoakaan tilaa.380 

Psykodynaamisesti sävyttyneessä työnohjauksessa ohjattavan tunteet ja kokemusta 

välittävät ilmaisut myös prosessista ovat työskentelyssä tärkeitä. Liikaa järkeistä-

mistä yritetään välttää.381  

Yhteistä erilaisille ohjausmuodoille on se, että ohjattavan on ohjauksessa il-

maistava itseään riittävästi. Ohjattavan ilmaisu on parhaimmillaan spontaania, ai-

toa, rehellistä ja ilmaistujen asioiden oletetaan olevan ohjattavalle merkityksellisiä 

ja koskettavan häntä.382 Ohjattavalta ei odoteta valmiiden ja hiottujen näkemysten 

esittämistä ja puolustamista. Ohjattavan vielä toistaiseksi keskeneräisten ajatusten 

ja ilmaisujen ajatellaan prosessissa kehittyvän ja syvenevän itsensä tiedostamisen 

myötä.383  

Ohjaaja toimii jännitteessä. Ohjattavan itseilmaisu on ohjauksen välttämätön 

ja ohjattavan auttamista mahdollistava elementti. Kuitenkaan kaikenlainen ohjatta-

van itseilmaisu ei ole tavoitteiden ja yhteistoiminnan kannalta hyödyllistä. Ohjaaja 

sallii ohjattavalle laajan ilmaisunvapauden, mutta toisaalta hän kaventaa ohjattavan 

ilmaisua suuntaamalla puheenvuorottelua ja ohjattavan tarkkaavaisuutta tavoittei-

den kannalta tai ohjaajan muussa suhteessa tärkeinä pitämiin asioihin. Myös erilai-

set kokoonpanot virittävät eri tavoin ohjattavan ilmaisun, koska siihen vaikuttavat 

tilanteissa ehkäisevästi ja edistävästi yksilöpsykologiset ja ryhmäpsykologiset teki-

jät.  

Praksiksessa ylläpidettävä ja tutkittava itseilmaisua 

Kaikenlaisessa ohjauksessa on keskeistä, että ohjaajan on eri tilanteissa autettava 

ohjattavaa jatkamaan ilmaisuaan vaivattomasti. Luottamus ja turvallisuus luovat 

pohjan, jonka varassa ohjaaja kannattelee ohjattavan itseilmaisua rohkaisemalla, 

haastamalla ja kysymällä. Ohjaajan kysymykset ovat tärkeitä kommunikaation yl-

läpidossa ja suuntaamisessa. Kirjallisuudessa eritellään erilaisia kysymystyyppejä 

ja niiden aikaansaamia asioita ohjattavassa.384  

 
380 TVS 2001, 72 - 81. Työnohjaus on luontevimmin ajateltavissa kasvattamisena ja oppimisena. 
Kirjoittaja rinnastaa vanhan oppimiskäsityksen, jossa oppija saattoi olla hyvin passiivinen ja uuden 
oppimiskäsityksen, jossa ohjattava voi olla aktiivinen. Uusi oppimiskäsitys ei välttämättä aina to-
teudu ohjauksen ja opetuksen arjessa vieläkään. 
381 TVS 2001, 357 - 372, 378 - 385.  
382 Näiden asioiden on ajateltu olevan reflektiossa keskeisiä. Ks. esim. OOK 2001, 71 - 85.  
383 Ks. TVS 2001, 220 - 261. Kirjoittaja pitää keskeisenä Bionin teoriaa ihmisen ajattelun ja ymmär-
ryksen kehityksestä.  
384 Ks. esim. PLV 2001, 111 - 117. 
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Ohjaaja pohtii, mihin ja millä tavoin vuorovaikutusta voisi suunnata. Hän voi käyttää kar-
toittavia suoria, suppeita ja tietoa kerääviä kysymyksiä: Mitä? Missä? Milloin? Miksi? Etsi-
vät kysymykset auttavat ohjattavaa ajattelemaan kehällisesti. Ehkä se ja se asia vaikuttaa tässä 
tilanteessa? Vaikuttaako tämä asia ehkä tähän asiaan? Yhteyksiä voidaan etsiä vaikkapa ta-
voitteiden, havaintojen, järjen ja tunteiden välillä. Ohjaavat kysymykset kyseenalaistavat ny-
kyisiä ajatus- ja käyttäytymismalleja sekä mahdollistavat uudet ratkaisut. Mitä aiot seuraa-
vaksi tehdä? Mitä tapahtuisi, jos tekisit tällä tavoin? Pohtivat kysymykset auttavat ohjattavaa 
pohtimaan tulevaisuutta ja muutosta. Miten toimisit tästä eteenpäin? 385  

 
 

Ohjaajan ja ohjattavan välisen vuorovaikutuksen epätasapaino on keskeistä. Kirjal-

lisuudessa tästä käytetään termiä asymmetrisyys. Se ilmenee niin, että ohjaaja enim-

mäkseen kyselee asioita ohjattavalta, ja tämän jälkeen hän tulkitsee ja muotoilee 

ohjattavan ilmaisua uudelleen. Ohjattavan osuudeksi jää usein keskustelun keskeis-

ten teemojen esille tuominen, esitettyihin kysymyksiin vastaaminen ja hänen ilmai-

suaan koskevien tulkintojen vahvistaminen, torjuminen tai korjaaminen.386 Eri oh-

jausmuodoissa ja kokoonpanoissa työskentelyä yhdistävät reflektion lisäksi dialo-

gisuus ja tutkiva asenne.387 Nämä pehmentävät vuorovaikutuksessa ohjaajan ja oh-

jattavan välistä asymmetrisyyttä, vaikka ohjaaja ohjaakin keskustelun etenemistä 

tulkintojensa pohjalta.   

 
Ohjaaja haastaa ohjattavaa tutkimaan ilmaisuaan ja toisten ilmaisemia asioita. Mitä itse 
ajattelet kertomastasi? Miten sinä itse vastaisit esittämääsi kysymykseen? Miksi ajattelet 
noin? Ohjaaja voi esittää varovaista tulkintaa ja yhteenvetoa ohjattavan kertomista asioista. 
Ymmärsinkö oikein, kun sanoit tämän asian näin?  
 
Ohjaaja voi kysyä: Miten voisimme tässä sinua nyt auttaa? Millaisia ajatuksia ja tuntemuksia 
kerrottu sinussa herättää? Ohjaaja mahdollistaa osallistamisen ja haastaa ohjattavan rea-
goimaan sisäisesti kuulemiinsa ja kertomiinsa asioihin. Ohjaaja voi käyttää välineenä myös 
hiljaisuutta ja vastaamatta jättämistä. Reagoimattomuus voi saada ohjattavan syventämään 
pohdintaansa mielessä olevista asioista. 
 
 

Praksista on suunnattava hyödyttävästi  

 

Ohjaus ja ohjattavan itseilmaisu eivät voi jäädä pelkäksi itseisarvoiseksi toimin-

naksi, jota ei yritetä millään tavoin tavoitteellisesti hyödyntää.388 Ohjauksessa tulee 

 
385 PLV 2001, 111 - 117. Kirjoittaja esittelee työnohjauksessa käytetyn FRAM-mallin, jossa on 
erilaisia kysymyksiä eri tilanteita ja tavoitteita varten.  
386 TVS 2001, 372 - 373. 
387 Dialogisuudesta ks. esim. OOK 2001, 60 - 70 ja tutkivasta asenteesta ohjauksessa esim. OOK 
2001, 15 - 16.  
388 Ohjaus voisi olla silloin vain leppoisaa yhdessäoloa, kuin viihdettä, jolla saadaan aikaan, liiku-
tellaan ja jaetaan pelkästään erilaisia tunteita. Toiminnalla ei pyrittäisi erityisesti mihinkään tilan-
netta laajempaan päämäärään. Keskeistä olisi haluihin kytkeytyvien preferenssien tyydyttäminen 
pitkäkestoisempien intressien sijaan. Ks. YTE 2017, 34 - 35.  
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esiin erilaisia käsityksiä hyvästä. Kenen hyvä ja intressit tulisi ensisijaisina huomi-

oida? Mitä tavoiteltava hyöty milloinkin olisi? Ohjaajan on hyvä tuoda avoimesti 

tarkasteltavaksi osapuolten erilaisia intressejä ja päämääriä, joiden välisten jännit-

teinen käsitteleminen on ohjauksessa keskeistä.389 Ohjaajan on hyvä kysyä itsel-

tään: millaista puolta ohjattavan toimijuudesta haluan kohentaa? Ohjauksessa oh-

jattavan hyvän edistäminen on oltava toimintaa suuntaava tavoite, kun ohjaaja poh-

tii ohjauksen hyötyä. Ohjattava toimijana on ensisijainen myös suhteessa organi-

saatioon tai instituutioon, jossa hän työskentelee. Ohjattavan tulkinnat ja kokemuk-

set omasta työskentelystään niissä ovat ohjauksen lähtökohta.390 

Kaikenlaisessa ohjauksessa tavoitteita korostetaan tärkeinä. Tavoitteet eivät 

saa olla liian tiukat, jotta dynaamista ja muuttuvaa toimintaa on mahdollista edel-

leen ajantasaisesti tarkastella, suunnata ja muuttaa. Myös tavoitteita on voitava 

muuttaa.391 Osapuolet arvioivat toiminnan hyötyä vertaamalla toteutuvaa toimintaa 

tavoitteisiin.392 Tavoitteisiin peilaava hyötyarviointi voi kohdistua työn substans-

siin, työtehtävän toteutuksessa tarvittaviin metaprosesseihin tai vuorovaikutukseen 

ohjattavan työssä. Ohjauksessa voidaan tarkastella etenevää yhteistoimintaa, tar-

kasteltaviksi otettujen asioiden valintaa, päämäärien sekä tavoitteiden asettamista 

ja erilaisia prosesseja, esimerkiksi ymmärryksen karttumista ja oppimista jonkin 

asian suhteen. Ohjaus voi hyödyttää ohjattavaa vain silloin, kun hänet huomioidaan 

sen ensisijaisena osapuolena.  

 

Muuttuva dynamiikka  

Edellä tarkastelin ohjausprosessia pysyvän rakenteen ja vakioisten elementtien nä-

kökulmasta. Rakenne ja elementit muodostavat kaikenlaisen ohjauksen tunnistetta-

van ydinrakenteen, ja niitä voidaan siksi kutsua ohjaustoiminnan konstituenteiksi. 

Ohjausprosessiin vaikuttavat lisäksi myös satunnaistekijät. Ohjausprosessin loppu-

tulos muodostuu pysyvien ja satunnaistekijöiden vuorovaikutuksessa. 

Ohjauksen rakennetta, elementtien toteuttamista ja prosessin etenemistä uh-

kaavat erilaiset karikot. Rakenne ja elementit antavat puitteen, jossa ohjattava voi 

oppia ja hyötyä ohjauksestaan. Satunnaistekijät saattavat estää ohjaajaa toteutta-

 
389 OOY 2014, 16 - 20. 
390 OOY 2014, 20 - 25. 
391 OOK 2001, 31 - 32. 
392 Ks. esim. www.suomen työnohjaajat/eettiset periaatteet/tavoitteellisuus. Luettu 14.8.2019.  
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masta elementtejä kunnolla. Vaikka elementit rakenteessa toteutuvat, satunnaiste-

kijät voivat vaikuttaa siihen, että ohjattava ei kykene hyötymään ohjauksestaan. 

Luottamusta ei ehkä synny, ohjattava ei ilmaise itseään, ilmaisun ylläpitäminen ja 

tutkiminen eivät ehkä onnistu, ohjaus ei ehkä jostakin syystä kytkeydy riittävästi 

ohjattavan toimintaan häntä hyödyttäen.  

 Ohjauksessa yhteistyöskentelyn dynamiikka voi muuttua eri syistä. Ohjatta-

van yksityiselämä ja työpaikan tai ohjausryhmän tapahtumat saattavat tuoda pro-

sessiin yllättäviä, sopimuksesta riippumattomia ja yhteistoimintaa heikentäviä tar-

peita, intressejä ja päämääriä. Osallistujien roolijako ryhmässä voi jäädä epäsel-

väksi, ja roolit voivat horjua toimintaa haittaavasti. Ohjattava saattaa omaksua jon-

kin ryhmän toimintaa hankaloittavan roolin, mutta myös ohjaaja voi tulla roolissaan 

jollakin tavoin kyvyttömäksi. Myös ryhmän kokoonpano, työskentelytavat ja ta-

voitteet saattavat olla ohjattaville epäsopivia ja synnyttävät heissä hyödyttömyyden 

tunnetta. Luottamusta ei synny tai se voi kadota vähitellen. Ohjattava ei enää usko 

ohjaajan ja ryhmän haluavan auttaa tai sen kykenevän enää auttamaan.  

Ryhmän toiminnassa on luontaisia ja pintapuolisesti arvioiden häiritseviltä 

vaikuttavia tekijöitä, jotka kuitenkin samalla ovat myös perustana työskentelyn ke-

hittymiselle. Erityisesti psykodynaamisessa prosessiin keskittyvässä ohjauksessa 

tukeudutaan ryhmän luontaisiin kehitysvaiheisiin, joita kehittyvä ryhmä käy lävitse 

ja jotka toiminnassa tulee huomioida ja hyödyntää.393 Saman lähtökohdan mukaan 

puhutaan ryhmän perusolettamustiloista, joissa ryhmän työskentely heikkenee ja 

koko ryhmä voi toiminnassaan ahdistua, taistella ja suojautua.394  

 

3.2.4. Työnohjauksen päättäminen ja tulosten arviointi  

 

Prosessin saattaminen selkeästi erottuvaan päätökseen ja sen arviointi ovat tärkeä 

osa kaikenlaista ohjausta. Myös yksittäinen istunto on prosessi, joka on hyvä lopet-

taa jonkinlaiseen päätökseen ja arviointiin. 

 
393 RLK 2000, 160 - 166. Tuckman kehitti mallin, jonka mukaan ryhmä käy läpi muodostusvaiheen, 
kuohuntavaiheen, yhdenmukaisuusvaiheen, toiminnan vaiheen ja lopetusvaiheen. Mallia on käytetty 
paljon ja siihen on kohdistettu myös kritiikkiä. Vaiheita ei aina koeta olevan nähtävissä ryhmän 
toiminnassa. Ks. Bruce Tuckman, 1965. Team-Development Model. 
394 RLK 2000, 143 - 148. Bion kehitti mallin ryhmän työskentelyyn vaikuttavista eri tiloista. Perus-
olettamustilassa ryhmä vastustaa kehittymisvirikkeitä ja muutosta, toiminnan järkiperusteet ohite-
taan ja ryhmä ei kykene työskentelemään tavoitteellisesti. Bion nimeää tilat riippuvuudeksi, taiste-
luksi ja paoksi, parinmuodostukseksi sekä vääränlaiseksi yhdenmukaisuudeksi. Ks. Bion, 1961. Ex-
periences in Groups and other papers. 
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Ohjauksen päättämistä on työnohjauskirjallisuudessa pohdittu paljon. On pi-

detty tärkeänä, että päättäminen tuodaan ohjattavien mieleen hyvissä ajoin. Lope-

tusvaihe on usein ohjattavalle vielä intensiivistä työskentelyn ja asioiden kokonais-

arvioinnin aikaa.395 Toisaalta toiminnan arviointia olisi hyvä tehdä läpi ohjauspro-

sessin. 

Viimeisen ohjauskerran arvioinnissa tarkastellaan koko prosessia, palaute-

taan mieleen ohjauksen kulkua ja havainnoidaan siinä keskeisiksi koettuja asioita. 

Pidemmissä ja prosessia painottavissa ohjauksissa ohjattavat tekevät loppuarvioin-

nin yhdessä jollakin tavoin toiminnallisesti tai ainakin keskustellen. Ohjattavilta 

voidaan joskus kerätä palautetta myös kyselylomakkeilla. Suullinen yhteiskeskus-

telu on tavallisin ja usein sopivimmalta tuntuva arviointitapa.396  

 
Ohjaaja pyytää ohjattavaa arvioimaan kokemustaan: Mitä sinulle ja meille ohjauksessa ta-
pahtui? Miten asiat etenivät? Onko ohjauksen tavoitteet saavutettu? Miten ohjaus on vaikut-
tanut työhön? Ovatko työn tulokset parantuneet? Miten onnistumista ja epäonnistumista 
voisi mitata? Miten ohjaus on vaikuttanut työyhteisön tavoitteisiin ja ilmapiiriin? Onko yh-
teistoiminta työpaikalla parantunut? Mikä muutoksissa on erityisesti ohjauksen vaikutusta?  
Ohjaaja antaa yleensä jäähyväisrituaaleille ja jäähyväisrepliikeille runsaasti aikaa. Ohjat-
tavat voivat vastata kysymyksiin: Millainen kokemus tämä ohjaus sinulle oli? Mitä siinä oi-
valsit? Mitä haluat vielä sanoa muille ryhmäläisille? Miten tästä aion lähteä eteenpäin? 
Keskeistä on usein haikeuden tunne sekä kiitollisuus. 

 

Edellä esitin kirjallisuuden pohjalta konstruoimani mallin minkä tahansa tyyppisen 

ohjauksen ydinrakenteesta. Ohjaus on prosessi, joka koostuu tässä luvussa kuva-

tuista rakenteellisista tekijöistä ja rakenteen varassa toteutuvista elementeistä. Ele-

mentit ovat normatiivisia. Ilman riittävää rakennetta ja elementtejä ohjausta ei ta-

pahdu. Esitän seuraavan sivun kaaviossa 2 tiivistetysti kaikenlaisen ohjauksen 

yleispätevät elementit.  

 

 

 

 

 

 

 

 
395 RLK 2000, 189 - 192; OOY 2014, 204 - 214; OOK 2001, 168 - 170; TVR 2015, 178 - 187; TKK 
2011, 134, 151 - 152, 164 - 165. 
396 Ks. lopetusvaiheen arvioinnista esim. OOY 2014, 204 - 214; OOK 2001, 168 - 170; TVR 
2015, 178 - 187; TKK 2011, 134, 151 - 152, 164 - 165. 
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1. Ohjaukseen valmistautuminen ja lähtökohdat 
 Ensikontakti – ohjaaja ja ohjattava määrittyvät 
 Etukäteistapaaminen – intressien ja päämäärien kartoitus 
 Työnohjaussopimus – työskentely rauhoitetaan  
 
2. Käynnistäminen ja alkuvaihe 
 Praktinen sopimus – osallisuus synnytettävä 
 Ohjaajan itseissuhde – työskentelyvalmius turvattava 
 Erityisyyden ilmapiiri – työskentelyä tehostettava 
 Fokuksen varmistaminen – oleelliset intressit ja päämäärät löydettävä 
 
3. Ohjausprosessi – pysyvät ja muuttuvat rakenteet 
 Prosessin ja istunnon rakenteen ylläpitäminen 

Ohjausmuodon syvärakenteen ylläpitäminen 
Tarkastelun kohteet valittava 
Tarkastelun menetelmät valittava 
Päämäärät ja keinot perusteltava – teoriat avuksi 
Yhdistä luottamus ja konfliktityö 
Mahdollista ohjattavan itseilmaisu  
Tutki ja ylläpidä ohjattavan itseilmaisua  
Suuntaa praksista ohjattavaa hyödyttävästi 
Muuttuva dynamiikka  
 

4. Ohjauksen päättäminen ja tulosten arviointi 
Ohjaus vietävä päätökseen 

 Ohjausta arvioitava 
 

 

Kaavio 2. Kaikenlaisen ohjauksen konstitutiivinen rakenne   
 

 

Tässä luvussa loin yleiskatsauksen ohjauksen vakioiseen rakenteeseen. Seuraavassa 

luvussa tarkastelen tarkemmin ohjaajaa rakenteen sisällä toimijana toteuttamassa 

näitä normatiivisia elementtejä. Syvennän tarkastelua keskustelemalla, millä tavoin 

työnohjauksen vakioisiksi elementeiksi kutsumani seikat mahdollistavat ohjauksen. 

Juuri rakenne ja ohjaajan tarjoamat elementit ovat edellytys sille, että ohjattava saa 

mahdollisuuden osallistua työnohjausprosessina toteutuvaan toimintaan ja hyötyä 

siitä.  
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IV TYÖNOHJAAJA TOIMIJANA OHJAUKSEN RAKENTEESSA 
 

Edellisessä luvussa esitin ohjausta kuvaavan empiirispohjaisen narratiivisen mal-

lin, koska tarkan määritelmän ja teorian muotoileminen ohjauksesta osoittautui han-

kalaksi. Mallin avulla esitin ohjaustoiminnan konstitutiiviset tekijät, jotka tekevät 

ohjauksesta juuri ohjausta. Tietynlainen rakenne ja sen sisältämät vakioiset elemen-

tit muodostavat ohjauksen tunnistettavan ydinstruktuurin. Mallin avulla voidaan jä-

sentää ja tarkastella kaikenlaista ohjausta.397  

 Käytän jo edellä määrittelemääni ohjaaja-termiä jatkossa tarkoittamaan oh-

jauksen antajaa kaikenlaisessa ohjauksessa. Esittäessäni ohjaajan ja ohjattavan yh-

teisyössä vaikuttavia muuttujia on yksinkertaisinta käytää joissakin kohdin toimi-

joista kirjainsymboleita. Tässä luvussa annan lisätietoa päättelyni vaiheista yhtälön 

muodossa alaviitteissä ja käytän niissä silloin ohjaajasta puhuessani kirjainta A sil-

loinkin, kun ohjaajia on useita ja kun ryhmä antaa itselleen ohjaajan roolin. Vastaa-

vasti puhun alaviitteissä kaikista ohjattavista käyttämällä heistä kirjainta B, joka voi 

tarkoittaa yksilöohjattavaa tai ohjausryhmän jäsentä. Koska ohjaus on mutkikas il-

miö, syvennän alaviitteissä tarkastelua keskittymällä yksittäisen A:n ja B:n väliseen 

vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan, jossa ohjaajan roolissa oleva A ja ohjatta-

van roolin omaksunut B toimivat.  

Perustelen yksinkertaistavaa ratkaisua sillä, että tutkimukseni ei käsittele ryh-

mäilmiöitä vaan ohjauksen käsitteellisiä ehtoja ja ohjauksena toteutuvan toiminnan 

konstitutiivisia elementtejä. Nämä saadaan esille selkeästi ja riittävästi kuvaamalla 

pelkästään ohjaajan A ja ohjattavan B toimintaa ja yhteistoimintaa. Laajennan kui-

tenkin yksilötoimijoiden vuorovaikutusta kuvaavaa pelkistettyä mallia ajoittain 

myös usean ohjattavan tai usean ohjaajan ryhmässä tapahtuvan toiminnan tarkaste-

luun. Silloin pyrin arvioimaan, miten mallin avulla voidaan tarkastella tällaista toi-

mintaa.  

Syvennän seuraavaksi tarkastelua ja otan mukaan toiminnan ja yhteistoimin-

nan teorian näkökulman. Sen avulla selvitän, miksi edellä rakentamassani mallissa 

esittämäni ohjauksen rakenne ja elementit ovat ohjauksessa oleellisia ja jopa vält-

 
397 Edellä määrittelin ohjaus-käsitteen sisältävän clinical supervision -toiminnan, työnohjauksen, 
koulutuspainotteisen ja opetuksellisen ohjauksen, mentoroinnin, coachingin, prosessikonsultaation, 
konsultoinnin, sparrauksen, sovittelevan ohjauksen ja kriisissä annettavan ohjauksen. Ohjauksen eri-
laisia kokoonpanoja ovat: yksilöohjaus, ryhmäohjaus, työryhmäohjaus, esimiesohjaus ja työnohjaa-
jan vertaisohjaus. 
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tämättömiä. Toiminnan ja yhteistoiminnan näkökulma on vaihtoehto kansainväli-

sissä artikkeleissa ja kotimaisessa ohjauskirjallisuudessa aikaisemmin tehdyille tar-

kasteluille. Tavoitteenani on tutkia erityisesti osapuolten yhteistoimintaa ohjauk-

sessa. Sivuan tarkastelussani myös joitakin kollektiivisen intentionaalisuuden filo-

sofisia kysymyksiä.398 

Lähestymistapani on aikaisempia teoreettisia tarkasteluja parempi lähesty-

mistapa ohjauksen käsitteellisten ja teorianmuodostusta koskevien ongelmien ana-

lysoimisessa. Jos tarkasteluni syventää ymmärrystä työnohjauksen luonteesta ja oh-

jauksesta yleensä, sen avulla voidaan oletukseni mukaan ratkaista myös joitakin 

ohjaustoiminnan käsitteellistämistä ja teoretisointia koskevia ongelmia. Onnistumi-

nen asettamassani tehtävässä tarkoittaisi, että ohjausta voitaisiin ymmärtää entistä 

syvemmin ja monipuolisemmin tarkastelemalla sitä ohjaajan ja ohjattavan ohjauk-

sessa toteuttamana yhteistoimintana.  

Esitän ensiksi ohjauksen toiminnallisen kokonaisrakenteen, joka on edellä 

esitettyjä mallia ja ohjauksen elementtejä laajempi ja johon elementit sisältyvät. 

Luonnostelen ohjaustoiminnan läpäisevät periaatteet, fundamentaaliset normit ja 

perustelen niiden tarpeen ja merkittävyyden ohjauksessa. Palaan normien toteutta-

mista koskeviin yksityiskohtiin myöhemmin, kun yhdistän ne 3. luvussa esittä-

määni ohjausta koskevaan malliin. Fundamentaalisten normien yhteydessä esittelen 

toimijuutta ja yhteistoimintaa koskevia peruskäsitteitä, joita tarvitaan, jotta ohjausta 

voidaan ymmärtää toimintana ja yhteistoimintana (4.1.). Tämän jälkeen hahmotan 

ohjausprosessin ja istunnon rakennetta, jossa ohjaaja pyrkii noudattamaan ohjaus-

toiminnan fundamentaalisia normeja pitäessään yllä rakennetta, joka edistää tutki-

vaa lähestymistapaa ja vahvistaa ohjattavan toimijuutta (4.2.). 

  

4.1. Työnohjaaja luo ja pitää yllä ohjausta – fundamentaaliset normit 

 

Työnohjaus ja kaikenlainen ohjaus399 ovat kokonaisrakenteeltaan samankaltaista. 

Ohjaus mahdollistuu ja syntyy monenlaisista samanaikaisesti vuorovaikutuksessa 

 
398 https://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/collective-intentionality/ Luettu 13.4.2019. 
Keskeistä ovat olleet pohdinnat kollektiivisen intentionaalisuuden luonteesta. Onko yhteistoiminta 
laadullisesti jotakin erillisten yksilöiden intentionaalisuudesta eroavaa vai palautettavissa yksilöiden 
intentionaalisuuteen? Millaiset tekijät konstituoivat yksilöiden muodostaman yhteistoiminnan? 
Kuka tai ketkä ovat intentionaalisuuden subjekteja? Millä tavoin kollektiivinen vastuu ja ryhmässä 
tapahtuva harkinta muodostuvat? Millä tavoin yhteistoiminta on biologinen geenien ohjaama syn-
nynnäinen valmius, jolle sosiaalistumisessa tapahtuva oppiminen perustuu? 
399 Kaikenlaisella ohjauksella tarkoitan clinical supervision -toimintaa, työnohjausta, koulutuspai-
notteista ohjausta, mentorointia, valmennusta (coaching), prosessikonsultaatiota, konsultointia 
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mukana olevista asioista. Edellisessä luvussa esittämäni mallin mukaan ohjauksen 

keskeisiä elementtejä ovat valmistautuminen ja lähtökohtien kartoittaminen, toi-

minnan käynnistäminen ja alkuvaihe, prosessi ja työskentely sekä työskentelyn 

päättäminen. Jokaisessa vaiheessa ohjaajalta odotetaan vakioista toimintaa, jolla 

hän luo ja tukee rakennetta sekä sen elementtejä, joiden välityksellä ohjaaja voi 

vaikuttaa myönteisesti ohjattavan toimijuuteen. Kuvaan seuraavassa kaaviossa oh-

jauksen toiminnallisen kokonaisrakenteen. 

 

 

Kaavio 3. Ohjauksen toiminnallinen kokonaisrakenne  

 

Kaikkein perustavinta ohjauksessa rakenteen, toistuvien elementtien ja erilaisten 

tekniikoiden taustalla ovat niitä perustavammat periaatteet, joiden varassa ohjaaja 

saa aikaan ja ylläpitää ohjausta. Olen hahmottanut ohjaajan toimintaa ohjaavat pe-

riaatteet ohjauskirjallisuuden ja käytännön ohjauskokemukseni pohjalta. Kutsun 

näitä moraalisesti normatiivisia periaatteita ohjaustoiminnan fundamentaalisiksi 

normeiksi. 

 
sekä tukea antavaa ja kannustavaa ohjausta (sparraus). Käytän samaa termiä myös ohjauksesta, 
joka sovittelee työyhteisössä ilmenneitä konflikteja ja kriisitilanteissa annettavasta ohjauksesta. 

OHJATTA-
VALLE MER-
KITTÄVÄ YH-
TEISTOIMIN-
NAN YMPÄ-
RISTÖ (esimer-
kiksi työ, opiske-
luympäristö) 
 

OHJAUKSEN YHTEISTOI-
MINTAYMPÄRISTÖ ELE-
MENTTEINEEN (PRAKSIS)  
A valmistautuu B:tä osallista-
vaan yhteistoimintaan luomalla 
itselleen edellytyksiä 
A mahdollistaa luottamuksen, 
turvallisuuden ja dialogisuuden 
A mahdollistaa B:n itseilmaisua 
ja ylläpitää sitä 
A mahdollistaa tutkivan vuoro-
vaikutuksen ja ylläpitää sitä  
A auttaa B:tä hyödyntämään 
vuorovaikutusta ja oppimaan 

Rakenteen luomi-
nen ja ylläpito  
Ohjauksen vaki-
oiset perusele-
mentit  
Erilaiset tekniikat 
 

Ohjaustoiminnan 
fundamentaaliset 
normit 
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Periaatteet ovat ohjauksen kannalta perustavia, koska ne suojaavat ohjauksen 

ydintä, ohjauksen mahdollistavia konstitutiivisia elementtejä ja ohjauksen tavoittei-

den saavuttamista. Periaatteet luovat edellytykset hyvän ohjauksen toteutumiselle, 

koska ne suojaavat erityisesti ohjattavaa ja tämän intressejä. Muotoilen ohjaustoi-

minnan fundamentaaliset normit velvoittavaan muotoon seuraavasti:  

 

1) Kohdista ohjaus ohjattavan työhön ja toimintaympäristöön. 

2) Aseta ohjattava etusijalle. 

3) Keskity tutkimaan ohjattavan toimijuutta.  

4) Tavoittele toiminnallasi sitä, että ohjattavan toimijuus kehittyy ja hän oppii 

työskentelystä.  

 

Ohjauksen lähtökohta on ohjattavan jokin tärkeä toimintaympäristö, jossa hän toi-

mii sekä itselleen että toisille merkittävällä tavalla. Hän tavoittelee erilaisia pää-

määriä ja toteuttaa toimijuuttaan vaihtelevasti kokiessaan haasteita ja onnistuessaan 

toiminnassaan, joka toteutuu useimmiten yhteistyössä toisten kanssa. Ohjattavan 

tärkeä toimintaympäristö voi olla työ tai vaikkapa opiskelu. Käytän hänen alkupe-

räisestä toimintaympäristöstään termiä ohjattavalle merkittävä yhteistoiminnan ym-

päristö. Yhteistoiminnan ympäristön erilaiset ristiriidat, asiat ja tapahtumat siirty-

vät käsiteltäväksi sisällöksi ohjaukseen.  

Ohjattava tulee työnohjauksen alkaessa ympäristöön, joka on luotu kehittä-

mään hänen toimintaansa varsinaisessa, merkittävässä yhteistoimintaympäristössä. 

Käytän ohjauksessa tapahtuvan työskentelyn puitteista termiä ohjauksen yhteistoi-

mintaympäristö. Siinä ohjattava tarkastelee ohjaajan avustamana omaa toimin-

taansa itselleen merkittävässä yhteistoiminnan ympäristössä. Ohjaus on tästä lähtö-

kohdasta ajateltavissa toimintana, jonka avulla yritetään vaikuttaa johonkin toiseen 

toimintaan, kuten työhön kohentamalla jollain tavoin B:n toimijuutta.400  

Ohjauksen yhteistoimintaympäristö koostuu edellä kaaviossa kuvatulla ta-

valla ohjaustoiminnan fundamentaalisista normeista, rakenteen luomisesta ja yllä-

pidosta, vakioisista peruselementeistä ja erilaisista tekniikoista. Nämä mahdollista-

vat rakenteen varassa tapahtuvan praksiksen, ohjattavan osallistavan vuorovaiku-

 
400 Voidaan puhua ensimmäisen ja toisen kertaluvun toiminnan tarkastelusta. Ensimmäinen on esi-
merkiksi työ- tai opiskelutoimintaa ja jälkimmäinen toimintaa, joka kohdistuu ensimmäiseen. Oh-
jauksen haaste on pysyä toisen kertaluvun toimintana. Se ei saa erkaantua varsinaisesta, ensimmäi-
sen kertaluvun toiminnasta.  
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tuksen, jossa ohjaaja toistuvasti toteuttaa työnohjauksena ilmenevän praksiksen ele-

menttejä. Ohjaaja saa aikaan ja ylläpitää dynaamista toimintaa vakioisen rakenteen 

tuella. Ohjaajan tehtävä on luoda ohjausympäristö, jossa osapuolet osallistuvat yh-

teiseen toimintaan ensisijaisena tavoitteena auttaa ohjattavaa olemaan parempi toi-

mija esimerkiksi työssään. Ohjaaja pitää yllä ohjauksen prosessia ja osana sitä yk-

sittäisten istuntojen rakennetta.  

Ohjaaja yleensä valmistautuu jollakin tavoin alkavaan ohjaukseen. Hän pyrkii 

esimerkiksi tiedostamaan mielessään olevia ajatuksia ja tunteita muokatakseen niitä 

sellaisiksi, että ne luovat pohjaa hyvälle vuorovaikutukselle. Ohjaajan on myös py-

rittävä luomaan edellytykset luottamuksen, turvallisuuden ja dialogin kehittymi-

selle, joiden varassa hyvä ohjaus voi toteutua. Ohjaajan on lisäksi luotava tila, jossa 

ohjattava voi tuoda esille ajatuksiaan ja tunteitaan ja tuottaa näin materiaalia oh-

jaukseen. Muuten ohjaaja ei saa tietoonsa ohjauksen kannalta tärkeitä ohjattavan 

haluja, intressejä ja päämääriä, eikä keskustelussa voida käsitellä hänen kannaltaan 

tärkeitä asioita.  

Omalla toiminnallaan ohjaaja luo mahdollisuudet asioiden yhdessä tutkimi-

selle ja oppimisen mahdollistavalle reflektoinnille. Ohjaajan keskeinen tavoite on, 

että ohjattava hyötyy ohjauksestaan niin, että tämä voi viedä oppimansa asiat takai-

sin hänelle merkittävään yhteistoimintaympäristöön ja tavoitella siellä entistä pa-

rempaa toimintaa. Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin ohjaajan toiminnan perus-

tana olevia, edellä muotoiltuja koko ohjauksen läpäiseviä fundamentaalisia nor-

meja.  

 

4.1.1. Kohdista ohjaus ohjattavan työhön ja toimintaympäristöön  

 

Ohjaustoiminnan fundamentaaliset normit voidaan muotoilla kehotuksiksi, jotka 

tuovat esiin ohjaajan toimintaa tietyllä tavalla velvoittavan luonteen. Periaatteet 

ovat luonteeltaan normeja, koska ne sisältävät ohjaajan ja ohjattavan toimintaan ja 

rooleihin liitettyjä ja usein piilossa olevia syviä oletuksia siitä, mikä on ohjauksen 

kannalta hyvää tai huonoa. Normien toteuttamisella tavoitellaan hyvänä pidettyä 

ohjausta. Periaatteet ovat syntyneet ohjaajien käytännön kokemuksesta ja kehitty-

neet keskustelussa, jota on käyty kirjallisuudessa ja työnohjaajien ajatustenvaih-

dossa. Normatiiviset edellytykset on haluttu säilyttää, koska ne ymmärretään hyvän 

ohjauksen edellytyksiksi.  
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Ensimmäisen normin mukaan ohjaajan tulee keskittää huomionsa ohjattavan 

kannalta merkittävään toimintaan tälle merkittävässä yhteistoimintaympäristössä. 

Työhön kohdistuvassa ohjauksessa tarkastelun ja tutkimisen on siksi kohdistuttava 

ohjattavan työhön ja häneen toimijana työympäristössään. Työnohjauskirjallisuu-

dessa toistuu ajatus, että hyvässä ohjauksessa tarkastellaan työn konkreettisia asi-

oita ja pysytellään käytännössä sekä sen ohjattavassa aikaansaamissa välittömissä 

kokemuksissa.401 Ohjattavaa kehotetaan tutkimaan työtään ja itseään työntekijänä 

ohjaajan avustuksella.402 

Ohjatessaan ohjaaja toteuttaa tätä normia myös melko intuitiivisesti, koska 

auttajana hän haluaa keskittyä asiaan, josta ohjattava on tullut hänen kanssaan kes-

kustelemaan. Normin vahvuus ilmenee siinä, että ohjaaja pyrkii palauttamaan oh-

jattavan ajoittain muissa asioissa liikkuvat puheenvuorot melko pikaisesti takaisin 

työtä koskevan toiminnan tarkasteluun. Normin ohittamisesta syntyy osapuolille 

vahva tunne, ettei puhuta oikeista asioista ja hukataan aikaa. Asioiden tarkastelun 

on siis pysyttävä ohjattavan merkittävässä toiminnassa merkittävässä yhteistoimin-

taympäristössä.  

Työnohjauksessa työhön ja ohjattavan toimintaympäristöön keskittymisen 

normatiivisuus näkyy Suomen työnohjaajien  laatimassa työnohjauksen määritel-

mässä. Määritelmä sopii kuvaamaan myös muita ohjauksen muotoja.  

 
(Työn)ohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun 
työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, 
kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista sekä jäsentämistä. Työnohjaus on työhön liit-
tyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä… 
oppimisprosessille määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite, keskustellaan avoimesti ja 
luottamuksellisesti työhön, työyhteisöön liittyvistä asioista, kokemuksista sekä jäsennetään 
eri näkökulmia … etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppi-
misen edistämiseksi, tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.403 
 

 

Työn toimintaympäristöjä on luokiteltu esimerkiksi niiden koon mukaisesti, ja 

niistä käytetään termejä instituutio, organisaatio ja esimerkiksi työryhmä. Ohjatta-

van työn merkitys ja mielekkyys kytkeytyvät suurelta osin näihin yhteistoimin-

taympäristöihin. Niiden kautta hänelle välittyy oman työn sisältö perustehtävänä ja 

käsitys toiminnassa hyvänä pidetyistä asioista. Koska toimintaympäristö vaikuttaa 

 
401 HAJ 1983, 1.  
402 Ks. https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet. Luettu 13.4.2019.  
403 http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus. Luettu 13.4.2019.  
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vahvasti ohjattavan toimintaan, tarkastelen seuraavaksi tarkemmin edellä mainitse-

miani yhteistoimintaympäristöjä.  

Instituutio sosiaalisena muodostelmana tyydyttää inhimillisesti tärkeinä pi-

dettyjä tarpeita. Sen hierarkiassa työntekijät ovat erilaisissa asemissa ja rooleissa. 

Instituution toiminta koetaan merkittäväksi ja sitä pidetään yllä yhteisellä toimin-

nalla. Instituution hyväkäsitystä (eetos) toteutetaan toimimalla sen arvojen ja nor-

mien mukaisesti.404 Instituutio valtuuttaa työntekijän toimimaan ammattitehtäväs-

sään ja tämän toimintaa ohjaavat usein lait ja normit. Työtehtävien pätevyysvaati-

mukset on lisäksi määritelty ja työntekijän toimintaa valvotaan.405  

Instituutiolla on joku välittämisen ala (realm of concern), joka sisältää toi-

minnassa tärkeinä ja hyvänä pidettyjä intressejä, päämääriä ja toimintatapoja. Ins-

tituutio varmistaa näiden toteutumisen työntekijää sitovilla sopimuksilla, valvon-

nalla ja määritellyillä toiminnan rakenteilla. Työntekijällä on moraalikoodi, johon  

sisältyvät ammattieettiset arvot, normit ja yhteistyötä suuntaava jaettu hyväkäsitys. 

Työntekijä uudistaa työssään hyvänä ja oikeana pidettyjä käytäntöjä, pitää yllä ver-

taissuhteita kollegoihin, pyrkii lisäämään ymmärrystä työstään ja suojelemaan 

työnsä itsenäisyyttä. Instituution ja työntekijän työtehtävän säilyminen edellyttävät 

instituution jäseniltä näitä säilyttävää yhteistoimintaa. Instituution perustehtävä ja 

ammatillinen toiminta ovat useimmiten jonkintyyppistä auttamista.406  

Instituution sisällä on organisaatioita ja niissä pienempiä työryhmiä. Organi-

saatio on osallistujilleen psykologisesti merkittävä sosiaalinen järjestelmä, jossa ta-

voitellaan erilaisia päämääriä. Organisaation roolit, normit ja arvot suuntaavat työn-

tekijän toimintaa ja jäsentävät yhteistyötä. Jäseniä sitoo yhteen toiminnan myötä 

syntynyt organisaatiokulttuuri. Työtehtävien mielekkääksi tunteminen ja niiden te-

hokas suorittaminen edellyttävät usein organisaatiokulttuurin ja jaettujen merkitys-

ten tuntemista.407 

 
404 TUO 2007, 182 - 187, 191 - 195. Instituutioita ovat esimerkiksi koulutus, tiede, talous, politiikka 
ja uskonto. Instituutio on usein merkittävä yksilöiden välisten sosiaalisten riitojen ja eturistiriitojen 
sovittelija ja erilaisten ratkaisutapojen tarjoaja. 
405 YTE 2017, 154 - 155, 210 - 211. 
406 YTE 2017, 211, 222 - 225. Hallamaan mukaan ammatillinen valta ilmenee usein jonkinlaisena 
auttamisena. Auttamista ovat ohjaus, hoiva, hoito, kasvatus sekä erilaiset edunvalvontatehtävät. Aut-
tava toiminta kohdistuu jollakin tavoin toiminnaltaan rajoitteisiin toimijoihin. Hallamaa tarkoittaa 
termillä professiovaltarelaatio yhteiskunnan hoito- ja auttamissuhteita laajimmassa mahdollisessa 
merkityksessä kaikenlaisissa ammattilaisen ja autettavan asiakkaan välisissä yhteistyösuhteissa. Ins-
tituutioissa ja pienimmissä sosiaalisissa muodostelmissa on osallisina ohjattavia, potilaita, oppilaita, 
opiskelijoita sekä erilaisia asiakkaita. 
407 HAS 2004, 1 - 2. Haslam erittelee organisaation toimintaan kytkeytyviä termejä. Roolit (roles) 
ovat organisaatiossa melko vakioisia yksilöiden asemia ja toimintoja. Ne määrittyvät organisaation 
kokonaistoiminnasta käsin. Roolit ovat ryhmän toimintaan perustuvia, erilaisten asemien ja aktiivi-
suuden kategorioita, joiden sisällä henkilöt voidaan vaihtaa toiminnan säilyessä ennallaan. Normit 
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Organisaation sisällä suppeammat työryhmät ja vertaisryhmät toteuttavat 

usein jotakin rajatumpaa tehtävää. Vertaisryhmät vaikuttavat työntekijään voimak-

kaasti, usein instituution ja organisaation perustehtävän toteuttamista tehostavasti 

tai toisaalta ne voivat myös vaikeuttaa sen toteutusta.408 

 Kulloinenkin yhteistoimintaympäristö on ohjattavalle merkittävin, koska se 

antaa hänelle työssä ja työtehtävissä puitteen, josta käsin hän voi arvioida toimin-

tansa mielekkyyttä ja kohentaa toimintaansa suhteessa toimintaympäristössä nou-

datettaviin lakeihin, hyvänä pidettyihin normeihin, arvoihin ja intresseihin. Ympä-

ristö vaikuttaa vahvasti ohjattavana olevan intresseihin, päämääriin ja keinoihin ta-

voitella päämääriä. Tavoitteellinen toiminta, tarvitseminen sekä pyrkimykset mää-

rittyvät ja konkretisoituvat suurelta osin ohjattavalle merkittävästä yhteistoimin-

taympäristöstä käsin. Hyvässä ohjauksessa tarkastellaan ohjattavalle tärkeää toi-

mintaa hänelle merkittävässä yhteistoimintaympäristössä.  

 

4.1.2. Keskity ohjattavaan ja hänen toimijuuteensa  
 

Toinen ja kolmas ohjaustoiminnan normatiivinen fundamentti kehottavat ohjaajaa 

pitämään ohjattavaa ensisijaisena ja tarkastelemaan juuri tämän toimijuutta. Asioi-

den tarkastelun on kohdistuttava ensisijaisesti ohjattavan kokemuksiin ja ilmaisui-

hin. Kaiken ohjauksen periaate on, että ohjattavan tulee olla ohjauksessa tärkein 

osapuoli ja saada toimia aktiivisesti. Ainoastaan ohjattavakeskeisyys mahdollistaa 

ohjattavan toimijuuden kohentamisen. Tarkastelen seuraavaksi ohjaajan ja ohjatta-

van toimijuutta ja yhteistoimintaa sekä sen mahdollistavia tekijöitä.   

  Ohjattavakeskeisyyttä korostetaan ohjauskirjallisuudessa toistuvasti. Myös 

tätä normia ohjaaja tuntuu vuorovaikutuksessa toteuttavan luontaisesti ja melko in-

tuitiivisesti. Ohjaaja kokee olevansa ohjattavan asioita varten, ja hän haluaa siirtää 

sivuun omat intressinsä ja tavoitteensa. Ohjattavakeskeisyyden ohittaminen ja huo-

 
(norms) ovat rooleihin ja kategorioihin kytkettyjä, ilmaistuja tai ilmaisemattomia odotuksia siitä, 
kuinka yksilöiden ja ryhmän tulee ajatella, tuntea ja käyttäytyä. Ryhmän jäsenen oletetaan sisäistä-
neen normeja. Arvot (values) merkitsevät korkeamman tason periaatteita (higher-level principles), 
jotka ohjaavat yksilöiden ja organisaation toimintaa.  
408 HAS 2004, 18 - 38. Sisäryhmät ja vertaisryhmät vaikuttavat yksilöiden toiminnassa usein insti-
tuutiota ja organisaatiota enemmän. Instituution ja organisaation jäsen voi kategorisoida ja identifi-
oida itsensä vähemmistöryhmään, sisäryhmään ja huomioida vähemmän instituution perustehtävää. 
Toiminnan ymmärtämisessä on huomioitava se, että työntekijä voi myös kategorisoida ja identifi-
oida itsensä yhteistoiminnan ja sosiaalisen muodostelman epävirallisiin osiin.  
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miotta jättäminen tuntuu ohjattavasta vakavalta asialta. Hän kokee turhautunei-

suutta, koska ohjaaja ei tunnu kuuntelevan häntä. Ohjattava tuntee, että ohjaaja ei 

halua tai pysty häntä auttamaan, koska tämän huomio suuntautuu muihin asioihin. 

Ohjattavakeskeisyys läpäisee ohjauksen eri vaiheet ja on elementtien toteut-

tamisen perusta (3.2.). Esimerkiksi jo etukäteistapaamisessa kartoitetaan ohjattavan 

ja tämän työorganisaation intressejä ja päämääriä. Ohjauksen alettua tehdään kes-

kustellen intressejä ja päämääriä täsmentävä praktinen sopimus. Istunnoissa etsi-

tään toistuvasti ohjattavalle tärkeitä, ajankohtaisia ja oleellisia intressejä ja päämää-

riä. Usein ohjauksen menetelmät pyritään myös valitsemaan niin, että ohjattavan 

tarpeet ja toiveet tulevat huomioiduksi.  

Ohjattava ja hänen toimijuutensa ensisijaisuus mainitaan myös Suomen työn-

ohjaajien laatimissa eettisissä periaatteissa. Niiden mukaan ohjauksen painopisteen 

on oltava ohjattavassa, instituutiossa ja organisaatiossa. Työnohjaajan tulee kunni-

oittaa tilaajaa, instituutiota, organisaatiota ja erilaisia työryhmiä. Ohjaajan tulee 

kunnioittaa näissä jo toteutettua toimintaa.409 Ohjattava on aina toiminnan ensisijai-

nen osapuoli.  

Työnohjaaja on ohjaamansa yksilön, ryhmän tai yhteisön palveluksessa. Työskentely lähtee 
ohjattavan tarpeista. Työnohjaaja antaa tietonsa ja kokemuksensa ohjattavan käyttöön. Työn-
ohjaaja kunnioittaa ohjattavan ammattitaitoa ja valintoja – silloinkin kun ne ovat johtaneet 
epäonnistumiseen. Työnohjaaja toimii ohjattavan asettamissa rajoissa, mutta on kokonaan 
vastuussa omasta ohjaustyöstään. Työnohjaaja luottaa ohjattavan kehittymismahdollisuuk-
siin. Työnohjaajalla on riittävä etäisyys ohjattavaan ja työnohjaajan tulee jättää riittävästi ti-
laa ohjattavan kasvuun, liikkumiseen – jopa perääntymiseen.410 
 

 

Työnohjaajan tulee asettaa taka-alalle ohjausta hyödyttämättömät intressinsä eikä 

hän saa ohjatessaan pyrkiä ratkaisemaan ohjattavan avulla omia henkilökohtaisia 

ristiriitojaan. Myös ohjauksen tuloksellisuutta tulee arvioida ensisijaisesti ohjatta-

van ja hänen organisaationsa perustehtävän ja niihin kytkeytyvien intressien näkö-

kulmasta.411  

Vain ohjattavakeskeisyys mahdollistaa ohjauksessa ohjattavan toimijuuden 

kohentamisen. Toimijuus kasvaa ja kohenee, jos ohjauksessa keskitytään hänen toi-

mijuuden ehtoihin ja sisäisiin tekijöihin. Jos ohjaaja ohittaa ohjattavan toimijuuden, 

ei tätä voida auttaa sen lisäämisessä. Ohjaajan tulee saada aikaan vapaaehtoista ja 

 
409 http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet. Työnohjaajan tulee olla lojaali 
ohjattavalle, ohjattavan esimiehille, työnantajalle ja organisaation perustehtävälle. Työnohjaaja ei 
saa ottaa ohjattavan työyhteisön johtajuutta. Työnohjaaja tulee kunnioittaa myös kaikkea muuta or-
ganisaatiossa tapahtuvaa kehittämistyötä ja sitä tekeviä ihmisiä. Luettu 13.4.2019. 
410 http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet. Luettu 13.4.2019.  
411 http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet. Luettu 13.4.2019. 
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pakotonta yhteistoimintaa, jossa ohjattava haluaa tulla autetuksi. Ohjaajan on siksi 

vaikutettava ohjattavan sisäisiin toimijuuden ehtoihin ja luotava tapoja, joiden 

avulla hän voi kasvattaa aktiivisuuttaan ja auttaa itse itseään ohjauksen edetessä.  

Tarkastelen seuraavaksi ohjattavan toimijuuteen vaikuttavia ja siinä mukana 

olevia sisäisiä tekijöitä. Näihin ohjaaja pyrkii ohjauksessa vaikuttamaan. Keskeisiä 

ovat motiivin, intressin ja preferenssin käsitteet. Motiivi on toiminnan liikkeelle pa-

neva psyykkinen voima, toive, halu ja tarve. Intressi on ohjattavan arvostama, toi-

voma, haluama ja jokin hänelle tarpeellinen hyvä ja merkityksellinen asia tai etu. 

Ohjattava haluaa edistää jonkin asian tai edun toteutumista toimimalla. Intressi kyt-

keytyy johonkin hyvässä elämässä tarvittavaan asiaan, jonka avulla ohjattava voi 

täydellistyä ihmisenä ja lisätä omaa hyvinvointiaan.412 Preferenssi termi kuvaa in-

tressejä suppeampaa toimijan mielenkiinnon kohdetta. Toimija saattaa suosia jota-

kin hetkittäistä halua, mieltymystä ja tyydytyshakuisesti hänelle tarjolla olevaa 

vaihtoehtoa. Jatkuva preferenssien tyydyttäminen voi estää ohjattavan laajempien 

intressien toteuttamisen, koska hänen on tilanteessa hankala hahmottaa ja suunni-

tella elämäänsä pitkällä tähtäimellä.413 

Myös toimijan päämäärä ja tavoite kuuluvat toimijuutta määrittäviin sisäisiin 

tekijöihin. Päämäärä tarkoittaa toimijan toivomaa ja toiminnallaan aikaansaatavaa 

määränpäätä ja lopputulosta. Yksittäisessä teossa ohjattava rajaa motiivinsa ja in-

tressinsä ja muotoilee niiden pohjalta päämääränsä, jonka tavoittamiseksi hän alkaa 

toimia. Ohjattavan toiminnan ja teon päätyttyä on päämäärä ja toivottu asiantila 

mahdollisesti saavutettu.414 Tavoitteella tarkoitetaan toimijan pyrkimyksen koh-

detta. Mukana on myös ajatus tavoitteen saavuttamisessa tarvittavasta toimijan pyr-

kimyksestä ja hänen kyvyistään.415 Esitän seuraavassa kaaviossa sisäisen toimijuu-

den tekijät ja niiden suhteen toisiinsa.   

 

 

 

 

 

 

 

 
412 YTE 2017, 33 - 34. 
413 YTE 2017, 40. 
414 YTE 2017, 41 - 42.  
415 YTE  2017, 41 - 42. 
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Kaavio 4. Toimijuuden sisäiset osatekijät  

 

Toimijan sisäiset tekijät vaikuttavat kaiken aikaa toisiinsa ja muuttuvat ohjauksen 

edetessä. Niiden muuttumisen myötä myös ohjattavan toiminta muuttuu. Havain-

nollistan edellisiä toimijuuden sisäisiä tekijöitä ja niiden nivoutumista toisiinsa seu-

raavan kuvitteellisen esimerkin avulla:  

 
Sosiaalityöntekijä tuntee tyytymättömyyttä työssään ja tunnistaa itsessä kateellisuutta taita-
vammalta vaikuttavaa kollegaa kohtaan. Kateus saa hänessä aikaan halun kehittyä, ja hä-
nelle syntyy tarve toimia (motiivi). Hän haluaisi tehdä työstään asiakkaiden kanssa sujuvam-
paa ja pyrkii parantamaan puutteelliseksi havaitsemiaan vuorovaikutustaitojaan. Hän halu-
aisi myös edetä urallaan ja saada työstään enemmän tyydytystä (intressit). Toisaalta hän 
kokee työnohjauksen aloittamisen aikaa vievänä ja työläänä asiana. Iltapäivät olisi muka-
vampi viettää lepäillen kotisohvalla (preferenssit). Hän päättää kuitenkin aloittaa ohjauksen 
ja ottaa yhteyttä työnohjaajaan. Hän haluaa kehittää seuraavan vuoden aikana ohjauksessa 
vuorovaikutustaitojaan (tavoite).  
 
  

Esimerkin sosiaalityöntekijä hakeutuu työnohjaukseen, koska hän haluaa kehittää 

itseään työntekijänä. Jotta ohjaus voisi onnistua, hänen tulee täyttää toiminnan vä-

himmäisedellytyksiä ja erityisesti ohjauksen ja yhteistoiminnan mahdollistavia hä-

neen kohdistuvia lisävaatimuksia. Vähimmäisedellytykset tarkoittavat ominaisuuk-

sia, joita ohjattavalla on ainakin oltava, jotta häntä voidaan pitää toimijana. Hänen 

on esimerkiksi kyettävä asettamaan itselleen aitoja omia päämääriä ja keinoja pää-

määrien saavuttamiseksi (intentionaalisuusehto). Hänen on kyettävä lisäksi ajatte-

lemaan riittävän järkevästi, ymmärrettävä todellisuutta ja hahmotettava erilaisia 

syy- ja seuraussuhteita. Hänen tulee ymmärtää omaa työtään ja oman toiminnan 

merkityksellisyys erilaisten asioiden aikaansaajana (rationaalisuusehto).416  

 
416 YTE 2017, 20 - 24. 

 TOIMIJAN TAVOITTEELLI-
SUUS 
MOTIIVI (psyykkinen syy, halu, 
tarve, voima, toive) 
INTRESSI (arvostettu, toivottu, 
merkityksellinen, tarpeellinen 
asia tai etu) 
PREFERENSSI (ajoittaisiin ja 
paikallisiin haluihin pohjautuvat 
mieltymykset) 
 

TEKO  
Motiivit ja intressit 
rajataan ja konkreti-
soidaan tarkoituksen-
mukaisesti  
Muotoillaan pää-
määrä 
Aloitetaan toiminta 
 

TAVOITTEELLISEN TOI-
MINNAN MAHDOLLI-
SET KOHTEET 
PÄÄMÄÄRÄ (toiminnalla 
toivottu ja aikaansaatava 
määränpää sekä lopputulos) 
TAVOITE (pyrkimyksen 
kohde + pyrkimyksen pro-
sessi + pyrkijän kyvyt) 
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Tällaiset vähimmäisedellytykset ovat kuitenkin ohjauksessa toteutetun toi-

minnan ja sosiaalityöntekijän työtoiminnan ymmärtämiseksi liian niukat. Siksi so-

siaalityöntekijän ohjattavana ollessaan tulee täyttää vielä joitakin lisävaatimuksia, 

jotka mahdollistavat hänelle erityisesti työnohjaukseen osallistumisen ja siitä hyö-

tymisen. Lisävaatimuksina ohjattavalta edellytetään esimerkiksi jo melko hyvää 

koulutustasoa. Hänen tulisi olla jo melko taitava tutkimaan tunteitaan, ajatuksiaan 

ja halujaan. Lisäksi hänellä olisi hyvä olla jo melko hyvät sosiaaliset taidot, koska 

yhteistoiminnassa hänen odotetaan kykenevän mukauttamaan toimintaansa toisten 

toimintaan. Hänen tulisi kyetä ilmaisemaan ajatuksiaan ja kuuntelemaan toisia. 

Vähimmäisedellytykset ovat toimijuuden välttämätön ehto. Lisävaatimukset 

eivät ole toimijuuden välttämätön ehto, koska työnohjaus voi onnistua ainakin jol-

lain tavoin myös ilman niitä. Lisävaatimuksista ei myöskään voida muotoilla työn-

ohjauksen riittävää ehtoa, koska on vaikea määritellä, mistä kaikesta lisävaatimuk-

set koostuvat. Ohjattavan toiminnalle asetettavat lisävaatimukset myös muuttuvat 

ohjauksen edetessä. Esimerkiksi ohjattavan oman aktiivisuuden ja vastuun toimin-

nastaan tulisi kasvaa.417 

Ohjauksessa toteutettava toiminta on intentionaalista, useimmiten tietoista, 

tarkoituksellista ja tahdottua. Ohjauksessa tavoitellaan yhdessä jotakin ohjattavan 

hyvänä pitämää asiaa. Tavoitteellista toimintaa on filosofisessa kirjallisuudessa tar-

kasteltu ja analysoitu praktisen syllogismin avulla.418 Intentionaalisen toiminnan 

perustana on toimijan tavoittelema hänelle hyvä päämäärä ja oletettuun päämäärään 

johtava tai sitä edistävä, vallitsevassa tilanteessa parhaalta ja tehokkaimmalta vai-

kuttava keino. Toiminnan aloittamista ja toteutusta voidaan tarkastella keino- ja 

päämääräpremissin ja niitä seuraavan, toimintana ilmenevän johtopäätöksen 

avulla.419 Sovellan tavoitteellisen toiminnan osatekijöitä jälleen kuvitteelliseen so-

siaalityöntekijään:  

Sosiaalityöntekijä osallistuu ryhmässä tapahtuvaan työnohjaukseen. Hän haluaa vuorovai-
kutustaitojensa kehittyvän (tavoite). Alkuistunnossa hän kokee itsensä araksi ilmaisemaan 

 
417 YTE 2017, 27. Välttämätön ehto on edellytys, jonka toteutumatta jääminen riittää sulkemaan 
asian ulos niiden asioiden luokasta, joita ehto koskee. Riittävän ehdon toteutuminen on kylliksi sii-
hen, että asia kuuluu niiden asioiden luokkaan, joita ehto koskee. 
418 YTE 2017, 42 - 46, 75. Sen avulla voidaan tarkastella ja ymmärtää mitä tahansa tarkoituksellisesti 
toteutettua inhimillistä tekoa ja useista teoista koostuvaa toimintaa sekä moraalista toimintaa 1. ja 3. 
persoonan toiminnan näkökulmasta. Sillä voidaan tarkastella myös vielä toteutumatonta toimintaa. 
419 YTE 2017, 42 - 46. Praktinen syllogismi perusmuodossaan (modus ponens): A tahtoo / haluaa, 
että q (päämääräpremissi). A tietää / uskoo, ettei q ellei p (keinopremissi). A alkaa toimia (että) p 
(johtopäätös). A on agentti eli toimija, q on asiantila, jonka toteutumisen A uskoo olevan hänen 
intressinsä tai intressiensä mukaista ja jonka toteutumista A siksi toivoo, p on teko tai toiminta, jonka 
A uskoo voivansa suorittaa ja jonka A lisäksi uskoo saavan aikaan (sen että) q.     
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itseänsä. Hän tiedostaa tilanteen ja ajattelee, että vuorovaikutustaidot pääsisivät kehitty-
mään vain, jos hän osallistuu keskusteluun (keino). Hän alkaa osallistua aktiivisesti keskus-
teluihin (toiminta). 
 

 

Jos tarkastellaan pelkästään vain ohjattavan toimintaa päämäärän ja keinojen näkö-

kulmasta, saamme toiminnasta puutteellisen ja liian pelkistetyn kuvan. Ohjaus on 

yhteistoimintaa. Siinä jokaisella osallistujalla on oma toimintaansa koskeva päätte-

lyprosessi, jotka yhteisessä toiminnassa yhdistyvät toisiinsa. Ohjauksessa on siis 

vähintään aina mukana ohjaajan ja ohjattavan kummankin omaa toimintaansa kos-

keva päättely ja ne kietoutuvat toisiinsa. Ohjaajan ja ohjattavan samanaikaista toi-

siinsa kietoutuvaa käytännöllistä harkintaa voidaan tarkastella formaalisen vaiku-

tusrelaation avulla.420 

Erikseen toimiessaan ohjaaja ja ohjattava tavoittelevat henkilökohtaisten in-

tressiensä mukaisia melko erillisiä päämääriä. Ohjauksessa mahdollistetaan yh-

dessä toimiminen ja tämä edellyttää, että ohjattavan ja ohjaajan tavoittelemat pää-

määrät on sovitettavissa yhteen riittävällä tavalla. Yhteistoiminnassa tarvitaan 

myös yhteisiä keinoja päämäärien tavoittelussa. Myös ohjaajan ja ohjattavan kei-

nojen tulisi olla sovitettavissa yhteen ainakin siinä mielessä, että toisen käyttämät 

keinot eivät huononna tai estä toisen keinoja ja päämäärien tavoittelua. Osapuolten 

päämäärien ja keinojen yhteensovittaminen tapahtuu harvoin luonnostaan, ja siksi 

ohjaaja luo edellytykset yhteistoiminnalle ja pitää sitä yllä vaikuttamalla ohjatta-

vaan. Ohjaaja edistää yhteistä toimintaa, jossa intressit, päämäärät ja keinot sopivat 

yhteen riittävästi.  

 

4.1.3. Mahdollista ohjattavan oppiminen ja parempi toimijuus  

Ohjaus ymmärretään kirjallisuudessa pääasiassa oppimisprosessiksi.421 Myös Suo-

men työnohjaajien työnohjauksen määritelmässä se todetaan työhön kytkeytyväksi 

oppimista edistäväksi menetelmäksi. Oppimisprosessina työnohjauksen todetaan 

soveltuvan niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.422  

 
420 YTE 2017, 183. Ohjaaja A tahtoo, että F. A tietää / uskoo, ettei F, ellei A tee c, jonka A tietää / 
uskoo saavan aikaan, että ohjattava B tahtoo, että e. A alkaa tehdä c. B alkaa tehdä d. Sama ilmais-
tuna A:n (työnohjaaja) ja B:n (työnohjattava) toiminnan toisiinsa sitovana formaalisena vaikutusre-
laationa: V [A, c (B, d, e,) F, g]. 
421 Oppimisen näkökulma mahdollistaa ohjauksen tarkastelun yleisemmin, koska ei keskitytä eril-
listen ammattien substanssiin, vaan niissä vaikuttaviin muihin niille yhteisiin ja yleisiin prosesseihin. 
Ks. esim. OOK 2001, 95 - 116; TVS 2001, 60 - 66; OOY 2014, 12 - 14.  
422 http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus. Luettu 13.4.2019.  
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Ohjaus toteutuu tapahtumisena yhteistoiminnallisessa oppimisympäristössä. 

Toiminta synnyttää ohjattavassa uusia kokemuksia, jotka muuttavat hänen mieles-

sään olevia merkityssuhteita ja luovat edellytyksiä toimia aiempaa monipuolisem-

malla tavalla työssään. Ohjauksen tavoite on saada ohjattava oppimaan uusia asi-

oita, jotka auttavat häntä kehittämään työntekoaan. Ohjaus ja oppiminen kytkeyty-

vät tiiviisti toisiinsa. Oppiessaan ohjattava siirtyy ohjauksessa ja työssään aloitteli-

jalle tyypillisestä yritys-erehdys-toiminnasta kohti tiedostetumpaa, harkittua ja it-

seohjatumpaa asiantuntijan toimintaa. Ohjattava oppii arvioimaan itseään ajatteli-

jana ja toimijana yhä enemmän ja muuttamaan tarvittaessa toimintaansa yhä uudel-

leen.423  

Millaisia asioita ohjattavan tulee ohjauksessaan oppia, jotta hän voisi kehittää 

toimintaansa? Ohjaaja auttaa ohjauksessa häntä vahvistamaan ja lisäämään erityi-

sesti toimijuuteen vaikuttavia sisäisiä resursseja, joiden varassa hän voi itse kehit-

tää toimintaansa, kasvattaa ja hyödyntää omaehtoisesti voimavarojaan. Ohjaus on 

yhteistoimintaa, jonka tavoite – oppiminen – voi toteutua vain, jos oppija osallistuu 

toimintaan aktiivisesti. Ohjauksessa tavoitellaan ymmärrystä erilaisista asioista. 

Ohjattavan on haluttava itse muutosta ja ponnisteltava.424 

Ohjaajalla on ohjatessaan ja oppimista edistäessään oltava jonkinlainen käsi-

tys ohjattavan hyvästä, jota kohden hän suuntaa yhteistoimintaa. Ohjaaja ei voi suo-

raan ja pakottamalla viedä ohjattavaa tämän hyvän äärelle, koska silloin hän ohit-

taa ohjattavan oman toimijuuden, jonka lisäämiseen ohjauksessa pyritään. Vaikut-

taessaan suoraan ohjattavan toimintaan ohjaaja saattaisi helposti turvautua pakko-

valtaan ja määrittää ohjattavan hyvän vain omasta näkökulmastaan. Tällaisessa ti-

lanteessa puhutaan paternalismista.425  

Ohjaaja voi vaikuttaa suotuisasti ohjattavan toiminnan mahdollistaviin ehtoi-

hin ja edellytyksiin silloin, kun hän auttaa tätä kiertoteitse löytämään uudenlaisen 

toiminnan tavan. Silloin ohjattava saa itse olla aktiivinen toimija eikä pelkkä ohjaa-

jan toiminnan kohde. Ohjattavan on saatava määritellä oma hyvänsä, osallistua toi-

minnan suunnitteluun ja toteutukseen. Ainoastaan näin toimimalla, ohjattavassa voi 

syntyä tunne, että ohjaaja haluaa toteuttaa hänen hyvänä pitämiään asioita. Syntyy 

luottamus, jonka pohjalta työskentely ja siitä oppiminen mahdollistuvat.426  

 
423 OOK, 2001, 97 - 111.  
424 OOK 2001, 15 - 16.  
425 YTE 2017, 177 - 179, 210, 217. 
426 YTE 2017, 211, 232. 
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Ohjaajan ja ohjattavan tavoitteellinen toiminta kytkeytyvät monisyisesti toi-

siinsa. Ohjaaja pyrkii vaikuttamaan ohjattavan toiminnan ehtoihin, mutta myös oh-

jattava vaikuttaa omalla yksilöllisellä tavallaan ohjaajan toiminnan ehtoihin. Koko-

naisuudessa tavoitellaan yhteistoimintaa, ja se edellyttää osapuolilta riittävästi toi-

siinsa vaikuttavaa aktiivisuutta ja samansuuntaisia intressejä, päämääriä ja keinoja 

näiden saavuttamiseksi.427  

Erityyppisessä auttamisessa autettavan osuus voi olla vähäinen tai puuttua 

jopa kokonaan. Sairaanhoidossa autettava voi olla passiivinen ja hoitotoimenpitei-

den kohde, hän voi osallistua hoitoonsa enemmän tai vähemmän aktiivisesti.428 Oh-

jauksessa auttaminen poikkeaa ensiavuntyyppisestä toiminnasta. Ohjaus on ”kor-

keampaa auttamista”, jolla ohjaaja pyrkii vahvistamaan erityisesti ohjattavansa toi-

minnassaan tarvitsemia sisäisiä resursseja. Mitä enemmän auttaminen kohdistuu 

ohjattavan resurssien kasvattamiseen, sitä merkittävämmäksi ohjattavan oman 

osuuden on tultava ohjaajan mahdollistamassa yhteistoiminnassa. Ohjattavan kas-

vava panos edellyttää, että ohjaajan on annettava ohjattavan itse osallistua ja vai-

kuttaa yhä enemmän tavoitteiden asettamiseen ja keinojen valitsemiseen.429 

Sovellan tarkastelua jälleen tuttuun kuvitteelliseen sosiaalityöntekijään, joka 

haluaa parantaa työnohjauksen avulla vuorovaikutustaitojaan.  
 

Sosiaalityöntekijä osallistuu ryhmätyönohjaukseen. Hän haluaa vuorovaikutustaitojensa ke-
hittyvän (päämääräpremissi). Hän haluaisi osallistua keskusteluun, mutta kokee itsensä hie-
man varautuneeksi (este toimijuuden edellytyksissä). Ohjaaja on kehottanut rohkeasti osal-
listujia ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan. Ohjattava päättää osallistua meneillään ole-
vaan vuorovaikutukseen (keinopremissi) ja rohkaisee itseään toistamalla mielessään ohjaa-
jan sanoja. Hän uskaltautuu kertomaan ajatuksistaan epämukavasta tunteesta huolimatta, 
koska hän uskoo osallistumisen hyödyttävän itseään.  

 

 
427 YTE 2017, 193, 205, 181 - 184. V-relaation avulla voidaan kuvata A:n ja B:n tavoitteellisen 
toiminnan limittäisyyttä ja toimijoiden vaikutusta toisiinsa: V [A, B, c, dB, (B, f, e), g, hA] A (oh-
jaaja) vaikuttaa B:hen (ohjattava) keinolla c muuttaakseen B:n toimijuuden ehtoja dB niin, että B 
voisi asettaa / asettaisi päämäärän e /voisi tavoitella päämäärää e keinolla f olosuhteissa g ja tämä 
toiminta toteuttaa A:n hyvänä pitämää ohjauksen intressiä hA. Myös B vaikuttaa A:han samoin ja 
muuttaa A:n toimijuuden ehtoja. Vaikutus muuttaa A:n toimintaa B:tä kohtaan.  
428 Esimerkiksi ensihoitaja yrittää estää kuoleman ja pelastaa potilaan hengen, jollei potilas estä hä-
nen toimintaansa. Potilaan ei tarvitse ensiaputilanteessa osallistua aktiivisesti toimintaan, vaan hän 
saa olla vain hoitotoimenpiteiden kohde. Potilaan toimijuus sairaalassa saattaa myöhemmin heiken-
tyä, ja se on vaarassa hävitä tai tuhoutua kokonaan esimerkiksi elimistön nestevajauksen vuoksi. 
Silloin hoitaja pyrkii pitämään yllä ja vahvistamaan elintoimintoja, kunhan potilas suostuu tähän. 
Hoitaja voi pyrkiä edistämään myös potilaansa ulkoisia toimijuuden edellytyksiä ja antaa tälle pöy-
dällä olevan juomalasin. Auttamisen kohteen tulisi tilanteessa olla valmis hyödyntämään auttajan 
aikaansaamaa ulkoista muutosta. Autettava saattaa kuitenkin kieltäytyä juomasta lasista, eikä neste-
vajausta korjaamaan pyrkivä auttaminen silloin onnistu.  
429 YTE 2017, 223 - 234. 
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Sosiaalityöntekijän on itse osallistuttava aktiivisesti yhteistoimintaan, jotta häntä 

voidaan auttaa sisäisten resurssiensa lisäämisessä. Ohjaajan on annettava ohjatta-

van osallistua ja vaikuttaa itse yhä enemmän tavoitteiden asettamiseen ja niihin joh-

tavien menettelytapojen valitsemiseen. Ohjaaja on usein jo toiminutkin tavalla, joka 

on rohkaissut ohjattavaa ja näin mahdollistanut hänelle aktiivisemman osallistumi-

sen.  

 
Ohjaaja on virittänyt ryhmäläisiä työskentelyä varten esittelykierroksella, kuulumisten vaih-
dolla ja korostanut toiminnan vapaaehtoisuutta, luottamuksellisuutta sekä mahdollisuutta 
itse säädellä osallistumisen laatua ja määrää (A vaikuttaa B:hen jollakin keinolla). Ohjaaja 
muistaa ohjattavan ilmaiseman halun ja itselle asettamansa päämäärän (haluaa vahvistaa 
omia vuorovaikutustaitojaan). Ohjaaja tietää kokemuksensa ja tietojensa pohjalta, että oh-
jattavat voivat kehittää vuorovaikutustaitoja osallistumalla keskusteluun. Ohjaaja haluaa tu-
kea ohjattavan toimijuutta vahvistamalla luottamusta niin, että ohjattava voi olla oma itsensä 
(luo edellytykset sille, että ohjattava voisi itse ymmärtää tavoitella itselleen tärkeää päämää-
rää jollakin hyvänä pitämällään keinolla). Ohjaaja vauhdittaa ohjattavassa tavoitteiden mu-
kaista toimintaa esimerkiksi kysymyksillä: Miltä sinusta tuntuu olla mukana? Oletko ollut 
työnohjauksessa? Toiminta toteuttaa myös ohjaajan intressejä: hän haluaa olla hyvä ohjaaja 
ja auttaa ohjattavaa tämän tavoittelemissa asioissa.  
 

Ohjattava ei voi hyötyä ohjaajan mahdollistamasta toiminnasta, ellei hän osal-

listu tämän ehdottamaan toimintaan panoksellaan. Ohjaaja suuntaa jatkossakin vuo-

rovaikutusta sillä tavoin, että ohjattava voi osallistua toimintaan yhä enemmän, il-

maista itseään yhä paremmin ja tutkia ilmaisemiaan ajatuksia ja tunteita yhä laa-

jemmin ja syvemmin. Se, kuinka hyvin ohjattava ymmärtää ohjauksessa tapahtuvia 

asioita ja hänelle sen tuottamaa hyötyä pyrkimykselleen oppia ja parantaa toimi-

juuttaan, riippuu ohjaajan ja ohjattavan välisestä yhteistyörelaation luonteesta, 

mutta myös ohjattavan suhtautumisesta ohjaajan tarjoamaan apuun. Ohjauksen on-

nistumisen kannalta ohjattavan asenne autettuna olemiseen ja avun vastaanottami-

seen on oleellinen.430 Osapuolten aktiivisuus yhteistoiminnassa yleensä muuttuu. 

Alussa ohjattava voi olla melko passiivinen, mutta tämän omatoiminen aktiivisuus 

kasvaa, koska hänen odotetaan yhä enemmän toimivan ja osallistuvan itseohjautu-

vasti. 

 Ohjattavaan kohdistetut vaatimukset ohjauksen edetessä kasvavat, koska hä-

nen odotetaan yhä enemmän tutkivan ja tiedostavan oman toiminnan sisäisiä teki-

jöitä. Ohjattavan toimijuuden kehittyminen kytkeytyy tämän toimijuuden sisäisiin 

 
430 Ohjattava B voi arkisissa tilanteissa apua saadessaan tuntea itsensä yhä enemmän riippuvaiseksi 
auttajistaan ja seurauksena saattaa olla negatiivisena koettu ripustautumisen tunne. Toisaalta hänessä 
voi syntyä avuttomuuden ja toiminnan vajauksesta johtuva häpeän tunne. Näin tapahtuu, jos ohjat-
tavan toimijuutta kavennetaan. Auttavassa ohjauksessa on siksi säilytettävä ohjattavan oma toimi-
juus ja sen omaehtoinen lisääminen.  
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tekijöihin, intresseihin, preferensseihin, motiiveihin, päämääriin ja keinoihin. Oh-

jaus lisää ohjattavan erilaisia tietoja, kykyjä ja taitoja sekä syventää ja laajentaa 

erilaista osaamista. Ohjattavan alkuperäisessä yhteistoimintaympäristössä toteu-

tettu työsuoritus voi parantua, koska ohjattavan toimijuuden sisäisissä edellytyk-

sissä on tapahtunut muutoksia.  

Edellä tarkastelin ohjaustoiminnan fundamentaalisia normeja, joiden mu-

kaan ohjaajan on kohdistettava ohjaus ohjattavan työhön ja toimintaympäristöön, 

asetettava ohjattava etusijalle ja tutkittava hänen toimijuuttaan. Lisäksi ohjaajan on 

toiminnallaan tavoiteltava sitä, että ohjattavan toimijuus kohenee ja hän oppii työs-

kentelystä. Edellä selvitin myös toimijuuden ja yhteistoiminnan tarkastelussa tar-

vittavia käsitteitä.  

Seuraavaksi tarkastelen ohjausprosessin ja istunnon rakennetta, jossa ohjaaja 

tavoittelee ohjaustoiminnan fundamentaalisten normien noudattamista. Ohjaaja pi-

tää yllä rakennetta, joka tarjoaa puitteet yhdessä tapahtuvalle toiminnan tarkaste-

lulle ja ohjattavan toimijuuden lisäämiselle.  

 

4.2. Työnohjaaja luo mahdollisuuden tutkia ja vahvistaa toimijuutta 

 

Edellä totesin, että on hyödyllistä tarkastella ohjauksen ulkoista rakennetta erik-

seen, koska sillä tavoin voin selventää, mikä merkitys rakenteella on sen sisällä 

tapahtuvan osallistavan vuorovaikutuksen kannalta. Fundamentaalisten normien 

varassa tapahtuvassa toiminnassa ohjaaja toteuttaa edellä esitettyjä vakioisia ele-

menttejä, joita ovat ohjaukseen valmistautuminen, ohjauksen käynnistäminen ja al-

kuvaihe, prosessin ja istuntojen ylläpitäminen ja ohjauksen päättäminen (3.2). Oh-

jaajan on ylläpidettävä ohjauksen rakennetta, koska sen varassa hänen on mahdol-

lista toteuttaa ohjauksen fundamentaalisia normeja ja vakioisia elementtejä.  

Kytken edellä esittämäni ohjauksen ydinrakennetta toimintana kuvaavan mal-

lin tämän luvun aiheeseen. Pyrin nyt perustelemaan, miksi ohjaajan on toteutettava 

ohjauksen vakioisia elementtejä ja näiden puitteissa tiettyjä yhteistoimintaan ja sen 

ehtoihin vaikuttavia tekoja.  

Kaikin tavoin toteutetussa ohjauksessa on mukana jollakin tavoin ajatus, että 

oleellista on yhdessä tapahtuva asioiden tutkiminen.431 Sisällytän tämän keskeisen 

käytännön tulevan tarkasteluni lähtökohdaksi. Ohjattavan alkuperäinen ja hänelle 

 
431 OOK 2001, 15 - 16, 27 - 28. 
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merkittävä yhteistoimintaympäristö vaikuttaa ohjattavaan vahvasti työssä ja oh-

jauksessa. Perustelen aluksi, miksi tämän vaikutus on tärkeää huomioida ohjauk-

sessa (4.2.1.). Selvennän myös, miksi kirjallinen ja praktinen sopimus ovat tärkeitä 

yhteistoiminnassa (4.2.2.). Perustelen myös, miksi ohjaajan on pidettävä huolta ko-

konaisprosessista ja yksittäisen istunnon rakenteesta ja miksi osapuolten on yhtei-

sessä toiminnassa toteutettava vakioisiksi ja välttämättömiksi väittämiäni element-

tejä (4.2.3 ja 4.2.4).  

Ohjauksessa ja muussakin auttamistoiminnassa rakenne, jonka varassa vuo-

rovaikutus etenee, koetaan usein toiminnan onnistumisen kannalta hyvin tärkeäksi. 

Tässä yhteydessä puhutaan usein ulkoisesta oppimisympäristöstä.432 Yhteistoi-

minta näyttää usein heikkenevän häilyvässä rakenteessa, kun taas selkeä ja jämäkkä 

rakenne, jonka osapuolet eivät kuitenkaan koe pakottavan tai kahlitsevan itseään, 

parantaa yhteistä toimintaa.433 Rakenteen ansiosta osapuolet voivat kokea toimi-

vansa yhdessä jakamassaan todellisuudessa. Rakenne näyttää siis tarjoavan puitteen 

mielekkäälle yhteistoiminnalle ja edellytykset tavoitella yhteisiä päämääriä ja toi-

minnassa tarvittavia samansuuntaisia toimintatapoja.  

Tarkastelen seuraavaksi ohjaajan ja ohjattavan toimintaan vaikuttavaa ohjat-

tavan alkuperäistä yhteistoiminnan ympäristöä ja sitä, millä tavoin se vaikuttaa tä-

män toimintaan.  Miksi institutionaalisuuden ja ohjattavan toimintaympäristön huo-

miointi ovat toiminnan ymmärtämisen ja kehittämisen kannalta ohjauksen tärkeä 

edellytys? 

 

4.2.1. Huomioi institutionaalisuus  

 

Edellä olen käyttänyt termiä alkuperäinen merkittävä yhteistoimintaympäristö ym-

päristöstä, jossa ohjattava toimii yhteistyössä toisten kanssa jotakin haluten ja 

melko tietoisesti tavoitellen erilaisia päämääriä. Tämä ympäristö on tavallisesti jo-

tain instituutiota edustava organisaatio ja siinä toimivat erilaiset ryhmät.  

 
432 OOK 2001, 148 - 150; TVS 2001, 352 - 355. 
433 Lippit ja White 1943. He löysivät tutkimuksissaan kolme erilaista johtajauustyyppiä. Demokraat-
tinen johtajuus salli ryhmäläisten valita keskustellen työskentelykumppanit ja työskentelyn keinot. 
Tulokset olivat myös yksilöllisiä. Autoritaarinen sekä antaa mennä -johtajuus näyttää huonontavan 
yhteistyöskentelyä. Työskentelyn rakenne on autoritäärisessä ennalta määrätty ja johtamistapa saat-
taa synnyttää vihaa ryhmäläisissä. Antaa mennä-johtajuudessa toiminta on leikinomaista ja teho-
tonta. Ryhmäläisistä joku nousi eri tilanteissa johtajaksi. Ks. Lippit ja White (1943). Johtajuusilmas-
ton vaikutusta yhteistoimintaan on paljon tutkittu. Ks. myös Muczyk ja Reiman, 1987 ja PSP 2005, 
130 - 132. 



139 
 

Ohjattavalle merkittävä alkuperäinen toimintaympäristö pyritään ohjauksessa 

huomioimaan alusta saakka. Jo etukäteistapaamisessa kartoitetaan ohjattavan ja hä-

nen ympäristönsä intressejä, päämääriä, arvoja ja normeja. Niitä tarkastellaan myös 

tehtäessä ohjaussopimusta ja myöhemmin keskustellen tapahtuvassa ohjattavia 

osallistavassa praktisessa sopimuksessa. Suomen työnohjaajien eettisissä periaat-

teissa ohjaajaa kehotetaan huomioimaan ohjattavan ja hänen toimintaympäristönsä 

merkittävät ja oleelliset intressit. 
 

(Työn)ohjaajan on oltava lojaali suhteessaan ohjattavaan, esimiehiin, työnantajaan sekä or-
ganisaation perustehtävälle. Ohjaaja ei saa ottaa työyhteisön johtajuutta ja hänen on työsken-
neltävä luottamuksen ja avoimuuden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Hänen on kunnioi-
tettava kaikkea organisaatiossa tapahtuvaa kehittämistyötä ja sitä tekeviä ihmisiä. Ohjaaja on 
ohjaamansa yksilön, ryhmän tai yhteisön palveluksessa ja työskentelyn on lähdettävä ohjat-
tavan tarpeista. Työnohjaaja antaa tietonsa ja kokemuksensa ohjattavan käyttöön. Työnoh-
jaus on luottamuksellista ja avointa suhteessa tilaajaan ja ohjattavaan. Työnohjaajaa sitoo 
vaitiolovelvollisuus ohjattavan ja tilaajan kertomiin asioihin. Arviointia on tehtävä ohjatta-
van ja hänen organisaationsa perustehtävän kannalta.434 

 

Ohjattava kokee työnteon mielekkyyttä ja mielettömyyttä ammattiroolissaan, jossa 

hän toteuttaa instituution, organisaation tai työhön kytkeytyvän ryhmän hänelle an-

tamaa perustehtävää. Ohjauksessa tarkastellaan ohjattavan toimintaa, minkä vuoksi 

mukaan kulkeutuvat ympäristöjen erilaiset intressit, arvot ja normit, hyvänä pidetyt 

päämäärät sekä arvokkaina ja tehokkaina pidetyt toimintatavat. Toimintaympäris-

töistä välittyy ohjaukseen tarkasteltaviksi käsityksiä tavoiteltavista, arvokkaista ja 

hyvänä pidetyistä asioista.435 Käytän näistä asioista termiä hyväkäsitys. Myös käsi-

tykset huonoista, tehottomista ja vahingollista toimintatavoista välittyvät ohjauk-

seen.  

Ohjattavan hyväkäsitys rakentuu monenlaisista asioista. Ohjattava on yleensä 

ammattikoulutuksessaan sisäistänyt ammattinsa hyväkäsityksen. Sairaanhoitajien, 

opettajien ja sosiaalityöntekijöiden ammatilliset arvot ja normit heijastuvat ammat-

tikuntien hyväkäsityksiin. Käytän näistä ohjattavan ammattiin kytkeytyvistä ar-

voista ja normeista termiä perusammatin arvouskomukset.  

Työnohjaaja on usein valmistunut ensin johonkin perusammattiinsa ja sen li-

säksi pätevöitynyt ohjaajaksi täydennyskoulutuksella. Perusammattinsa arvojen li-

säksi hän ohjaajana edistää ohjausinstituution arvoja ja käsitystä hyvästä ohjaajasta 

ja hyvästä ohjauksesta. Käytän näistä termiä ohjausinstituution arvouskomukset. 

 
434 Ks. http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet. Luettu 13.4.2019. 
435 OOY 2014, 16 - 20, 28. 
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Ohjattavan voi olettaa sisäistäneen toimialansa eetoksen ja perustehtävän, toimin-

taansa perustelevan ihmis- ja tietokäsityksen, toimintaa ohjaavan moraalikoodiston, 

johon sisältyvät erilaiset lait, normit, säädökset, asetukset sekä työssä arvokkaiksi 

ja toimiviksi koetut käytännöt. Ohjauksessa tarkastellaan usein sitä, millainen tieto 

on ohjattavan työssä tarpeellista ja millaisia kykyjä, voimavaroja ja pätevyyksiä 

siinä on hyvä tavoitella ja säilyttää.436 

Ohjaajan ja ohjattavan hyväkäsityksessä ovat mukana myös henkilökohtaiset 

ja yksityiset näkemykset arvokkaista ja edistettävistä asioista. Käytän näistä termiä 

henkilökohtaiset arvouskomukset. Ohjaajan ja ohjattavan ammatilliset ja henkilö-

kohtaiset arvot ja normit, intressit ja tavoitteet ovat ohjaustilanteessa vuorovaiku-

tuksessa toistensa kanssa. Henkilökohtaiset arvouskomukset pohjautuvat tietoon, 

kokemukseen ja vakiintuneeseen tapaan toimia, ja ne on omaksuttu satunnaisesti, 

usein tiedostamatta, mutta myös tietoisesti valikoiden. Arvouskomuksilla on tärkeä 

merkitys ammatillisen ja yksilöllisen identiteetin lisäksi ryhmäjäsenyyksien ylläpi-

dossa. Ne myös määrittävät ohjattavan valintoja ja mahdollisuuksia toimia.437 Eri-

tyisen tärkeiksi on havaittu erilaisten sosiaalisten tilanteiden vaikutus ja niihin si-

sältyvät mahdollisuudet ja roolit, joihin kytkeytyy erilaisia oikeuksia ja velvolli-

suuksia.438   

Alkuperäinen toimintaympäristö antaa toimijalle mahdollisuuden toimia mie-

lekkäästi, koska hän voi siinä tavoitella erilaisia päämääriä ja keinoja niihin määri-

tellyissä ja vakioisissa puitteissa. Myös ohjauksen merkitys rakentuu siitä, että siinä 

tarkastellaan ohjattavan pyrkimystä toimia työympäristössään tavoitteellisesti ja 

 
436 Ammatin sisältämä tieteellinen tieto on ammattilaisten hyödynnettävissä ja ammattilaiselle usein 
tärkeintä, koska se auttaa ymmärtämään ja selittämään ammatin arkikokemuksia. Ammatin konsen-
sustieto voi koostua yleisistä systemaattisesti kerätyistä lausumista, raporteista, asiantuntijaneuvot-
teluista tai voi ilmetä esimerkiksi työnohjauskirjallisuudessa merkittävinä pidettyjen työnohjaajien 
ilmaistuissa ajatuksissa. Kokemustieto on ammattilaisten kokemuksensa kautta saamaa tietoa vai-
kuttavuudesta ja sitä ei kyetä välttämättä erittelemään. Ohjaajan toiminta voi perustua tutkimukseen 
ja teorioihin sekä filosofisiin näkemyksiin. Keskeisenä lähtökohtana työnohjaajilla on ollut huma-
nismi artikuloitaessa kasvun ja kehityksen kysymyksiä. Muita lähtökohtia ovat olleet eksistentia-
lismi ja pragmaattisuus sekä psykologian ja psykoterapian erilaiset teoriat. 
437 Vaihtoehtoiskustannukset-käsite viittaa tiettyjen valintojen mukanaan tuomaan tilanteeseen. Va-
litsemalla joitakin asioita toimijan on ehkä pakko jättää valitsematta toisia mahdollisuuksia. Tietyt 
valinnat ovat mahdollisia vain tietyssä hetkessä ja tämän jälkeen mahdollisuudet valita ja hyötyä 
jostakin tilanteesta ovat kadonneet tai vähentyneet. Kts. YTE 2017, 156. 
438 Muut ympäristömme toimijat vaikuttavat paljon omaan toimintaamme. Myös asema sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa tuo toimijalle erilaisia mahdollisuuksia, vapauksia ja velvollisuuksia. Samana 
jatkuvan identiteetin käsite ei ole oleellinen toiminnan selittämisessä. Tilannetekijät selittävät yksi-
lön toimintaa usein enemmän kuin sisäsyntyiset psyykkiset tekijät. Ks. YTE 2017, 28 - 29. 
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mielekkäästi. Ohjauksessa harjoitettu tutkiva tarkastelu saa laajemman merkityk-

sensä instituution, organisaation sekä työryhmän toiminnasta.439 

Tiivistän kaaviossa 5 ohjauksessa samanaikaisesti vaikuttavat arvouskomuk-

set, jotka suuntaavat yhteistoimintaa. Ne vaikuttavat ohjauksessa tarkastelun koh-

teeksi tulevien asioiden valintaan. Ohjaaja ja ohjattava punnitsevat erilaisia intres-

sejä, päämääriä ja toimintatapoja. Arvouskomukset vaikuttavat myös toiminnan 

suunnitteluun, tavoitteisiin ja ohjauksessa yksittäisiin tekoihin.440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 5. Arvouskomukset ohjaustilanteessa 

 

Ohjauksessa on keskeistä pohtia, kenen intressejä on huomioitava ja kenen 

päämääriä ensisijaisina edistettävä. Ohjauksessa on mukana aina valtaa, jonka ha-

 
439 Millainen hyväkäsitys ohjaa vapaaehtoistyöntekijän toimintaa? Ohjattavan hyväkäsitys ei tule 
useinkaan suoraan instituution, organisaation eikä työryhmän perustehtävästä. Mitä vapaaehtois-
työntekijää ohjataan toiminnassaan asiakkaittensa kanssa tavoittelemaan? Vapaaehtoistyöntekijällä 
intressit ja päämäärät saattavat olla ”kutsumusluonteisia”, syvästi yksilöllisiä ja vaikeasti yhteisesti 
jaettavissa.  
440 OOY 2004, 12 - 14, 16 - 20. 
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Henkilökohtaiset arvouskomukset.  
 
Hyvänä ohjattavana olemiseen kyt-
keytyvät arvouskomukset 
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hyvästä ohjauksesta ja hyvästä oh-
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Mitä ohjauksessa 
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teutetaan edellis-
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tynyttä toiminta-
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kenteessa ja sen 
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sessa. 
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vaitseminen ja tunnustaminen on todettu tärkeäksi. Osapuolten erilaisista intres-

seistä ja niiden tärkeysjärjestyksestä on hyvä keskustella avoimesti. Ohjaajan tulee 

ottaa ohjauksessa esille myös piilossa olevien, erilaisten kilpailevien intressien ja 

päämäärien olemassaolo ja niiden vaikutus yhteistoimintaan.441 Osapuolten välinen 

valtaero voi estää luottamuksen. Intressien ja päämäärien avoin tarkastelu lisää luot-

tamusta.442   

 Havainnollistan arvouskomusten samanaikaista vaikutusta jälleen kuvitteel-

lisen sosiaalityöntekijän ja työnohjaajan tapaamisella. Ensimmäisessä istunnossa 

ohjattava on osallistunut rohkeasti keskusteluun ja kertonut työstään ja asiakkais-

taan. Hänellä on kuitenkin tunne, ettei ohjaaja ota jostakin syystä täysin vastaan 

hänen ilmaisemiaan asioita. Ohjaaja tuntuu etenevän liian nopeasti ja pyrkii löytä-

mään liian pikaisia ratkaisuja.  

  
Sosiaalityöntekijä on keskiluokkainen suomalainen nainen, joka on nähnyt asiakkaiden köy-
hyyttä ja elämänhallinnan puutetta. Hän on kouluttautunut pääkaupungin yliopistossa sosi-
aalityöntekijäksi ja saanut lisäksi vuosia kestäneen psykodynaamisen psykoterapeuttikoulu-
tuksen. Hän työskentelee sosiaalitoimistossa kahdeksan hengen organisaatiossa. Asiakkailla 
on pääasiassa toimeentulo-ongelmia. Työssään hän haluaa korostaa asiakkaan lähitukiverk-
kojen merkitystä selviytymisessä.  

Työnohjaaja on varakkaasta kodista ja omistaa hyvin menestyvän konsulttifirman. Hän on 
yksin asuva mies. Hänellä on kaupallinen koulutus, ja hän on toiminut konsulttina eri yrityk-
sissä. Ratkaisukeskeinen konsulttikoulutus antoi valmiuksia erityisesti valmentamiseen. 
Työnohjaajan käsityksen mukaan ihmisten onnistuminen ja epäonnistuminen elämässään on 
paljolti heistä itsestään kiinni. Menneisyyttä on turha syyttää nykyisistä vaikeuksista. Jokai-
nen voi parantaa selviytymistään, jos vain haluaa. Ihminen tarvitsee kyllä tukiverkostoa, 
jonka ei kuitenkaan tarvitse koostua perinteisistä sukulaissuhteisista.  

 

Työnohjaaja huomaa vuorovaikutuksessa kommunikaatiokatkoksen ja pohtii mie-

lessään sen syitä. Hän oivaltaa henkilökohtaisten ja erilaisiin kokemuksiin kytkey-

tyvien arvouskomusten vaikuttavan työskentelyssä liikaa. Hän tiedostaa, että oh-

jauksessa tulisi nyt edistää yhteistoiminnan kannalta keskeisiä intressejä ja päämää-

riä. Hän muistaa ohjauksen fundamentaaliset normit, joita hän on ollut vähällä rik-

koa. Hän muistaa, että huomio on nyt kohdistettava ohjattavan työhön ja toimin-

taympäristöön, ohjattavan on siis oltava tärkein ohjauksen osapuoli. Nyt on tär-

keintä tutkia ohjattavan toimijuutta ja toimia niin, että ohjattava saa mahdollisuuden 

oppia ohjauksestaan. 

 

 
441 OOY 2004, 12 - 14, 16 - 20. 
442 YTE 2017, 132 - 134.  
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Ohjaaja ilmaisee tuntemuksensa kommunikaatiokatkoksesta ja kysyy ohjattavalta, onko hä-
nellä tilanteesta samankaltaisia tuntemuksia. Ohjaaja palauttaa keskustelun tavoitteisiin ja 
tiedustelee, millaisia työhön kuuluvia asioita ohjattava haluaisi lähemmin tarkastella. Oh-
jaaja kysyy ohjattavan näkemystä myös menetelmistä ja asioiden käsittelytavoista. Ohjaaja 
pyrkii keskittymään entistä tarkemmin ohjattavan ajatuksiin ja pohtimaan niitä entistä pa-
remmin juuri hänen näkökulmastaan.  

 
Ohjattavan toiminta alkuperäisessä toimintaympäristössä tarjoaa materiaalin 

ohjattavan oman toiminnan, erilaisten intressien, päämäärien ja keinojen pohtimi-

seen. Ohjattavalla ja ohjaajalla on aina mielessään myös ohjauksen kannalta hyö-

dyttömiä ja jopa toimintaa haittaavia intressejä. Siksi osapuolten on ohjauksessa 

suojeltava nimenomaan ohjauksen kannalta tarkoituksenmukaisia ja ohjausta edis-

täviä intressejä. Suojelutehtävä on ainakin alussa pääasiassa ohjaajalla hänen roo-

linsa perusteella.  

Ohjaaja tavoittelee mahdollisimman hyvää ohjausta ja pyrkii toteuttamaan 

hyväksi ajateltua ohjaajan roolia. Ohjaus käynnistyy, kun ohjaaja saa ohjattavan 

vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön kanssaan. Ilman yhteistyötä ohjauksena toteu-

tuvaa auttamista ei tapahdu. Ohjaaja pyrkii vaikuttamaan ohjattavan toimijuuden 

ehtoihin niin, että syntyy ohjauksen ja ohjattavan toimijuuden kannalta erityisesti 

ohjattavan päämäärien mukaista ja häntä hyödyttävää toimintaa. Ohjaaja voi esi-

merkiksi rohkaisemalla tukea ja edistää ohjattavan sellaista toimintaa, jossa hän yhä 

enemmän itse aktiivisesti asettaa ja tavoittelee päämääriä ja niitä toteuttavia keinoja 

sekä tulee osalliseksi yhteisestä toiminnasta.443  

Ohjaajan kokonaistoimintaa sävyttää pyrkimys toteuttaa ohjauksen funda-

mentaalisia normeja, koska ne suojelevat ohjattavaa, säilyttävät ohjauksen omi-

naisluonteen ja mahdollistavat ohjaajan hyvän toiminnan. Fundamentaalisten nor-

mien perusteella ja perustalta ohjaaja pitää yllä ohjauksen vakioisia elementtejä. 

Ohjaaja siirtää taka-alalle intressinsä ja tavoitteensa, jotka eivät ole hyödyllisiä oh-

jauksen ja ohjattavan auttamisen ja tämän kehittymisen kannalta.444 Jos ohjaaja ky-

kenee vuorovaikutuksessa riittävästi huomioimaan ohjattavan hänelle ilmaisemia 

itselleen tärkeitä asioita, ohjattavassa syntyy kokemus, että ohjaaja arvostaa aidosti 

hänen kertomaansa ja haluaa edistää sekä syventää yhteistyösuhdetta. Tällaisessa 

tilanteessa luottamus voi rakentua. Ohjaaja ei siis saa ohittaa kyseisellä hetkellä 

 
443 Yhteistoimintaa havainnollistavassa V-relaatiossa V [A, B, c, dB, (B, f, e), g, hA] ohjaaja A:n 
intressejä kuvaa kirjainyhdistelmä hA ja ohjattava B:n toiminnan mahdollistavia edellytyksiä sekä 
intressejä dB. A vaikuttaa B:hen keinolla c, jotta B:n toiminnan edellytykset dB muuttuvat sillä 
tavoin, että B voi asettaa aktiivisemmin itselleen päämääriä ja keinoja päämääriin. Tämä toteuttaa 
parhaimmillaan molempien B:n ja A:n intressejä. Ks. YTE 2017, 181 - 184. 
444 TVS 2001, 372 - 373.  
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ohjattavalle kokemuksellisesti tärkeitä kiinnostuksen, halujen ja mieltymysten koh-

teita, vaikka ohjaaja ei tuntisikaan niitä omakseen.  

Ohjaaja ei kuitenkaan voi huomioida ohjattavan kaikenlaisia intressejä ja 

mielihaluja, koska ne eivät ole hyödyllisiä ohjauksen tai yhteistoiminnan kannalta. 

Ohjaajan on paitsi suhtauduttava hyväksyttäväksi ohjattavan esiin tuomiin aiheisiin 

myös rajoitettava niiden esille tuomista ja työstöä työskentelyssä. Ohjaajan on va-

likoitava, millaisten asioiden tarkastelu on ohjauksen tavoitteiden kannalta hyödyl-

listä.445 

  Ohjaajan on huomioitava ohjattava tärkeimpänä ohjauksen osapuolena ja 

mahdollistettava juuri tälle tärkeiden asioiden ja niihin kytkeytyvien intressien 

esille ottaminen. Ohjaaja tukee ohjattavan pohdintaa, jossa ohjattava erottelee toi-

sistaan tärkeitä tarpeitaan ja ohimeneviä halujaan. Keskustelussa ohjaajan ja ohjat-

tavan käsitykset toiminnan edellytyksistä, päämääristä ja keinoista samansuuntais-

tuvat ja voi syntyä yhteistoiminnan edellytyksiä. Käytän tavoittelemisen arvoisilta 

tuntuvien intressien keskinäistä tärkeysjärjestystä arvioivasta yhteiskeskustelusta 

termiä intressien selvennystyö. Keskustelussa saadaan esille työn ja ohjauksen ke-

hittämisen ja pitkän tähtäimen työskentelyn kannalta keskeisiä tavoitteita.  

Intressien selvennystyö jatkuu koko ohjausprosessin ajan. Alkuvaiheessa in-

tressejä arvioidaan suunnittelussa, kirjallista sopimusta tehtäessä, ja tämän jälkeen 

keskustelussa, jossa muotoillaan ohjattavia aidosti sitouttava praktinen sopimus. Is-

tunnoissa arvioidaan ja tutkitaan toistuvasti toimintaa siitä näkökulmasta, miten oh-

jattavan intressejä, tarpeita ja haluja voisi yhä enemmän huomioida ja tarkastella 

tätä hyödyttävällä tavalla. Ohjauksen loppuvaiheessa arvioidaan ohjauksen hyötyä 

ohjattavalle ja hänen alkuperäiselle toimintaympäristölleen.  

Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin edellä mallini yhteydessä alustavasti esit-

tämiäni ohjauksen vakioisia peruselementtejä (3.2.) ja perustelen nyt, miksi ne ovat 

ohjauksessa oleellisia niin, että ohjaajan on hyödyllistä toteuttaa niitä.   

 

 

 

 

 
445 Esimerkiksi oppilaanohjauksessa, opinnäytetyönohjauksessa, terveydenhoitajan antamassa kou-
lutuksessa konkretisoituvat esille erilaiset intressit tarkasteltaviksi ja edistettäväksi. Ohjattavan pe-
rustehtävä ja ohjattavalle merkittävä yhteistoiminnan ympäristö määrittävät sitä, millaisia intressejä 
on nostettava kulloinkin keskeisiksi ja esille. Intressit ohjaavat myös hyvänä pidettyjen päämäärien, 
tavoitteiden sekä keinojen asettamista. 
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4.2.2. Suunnittele toimintaa ja tee työnohjaussopimus  

 

Vakioisten elementtien yhteydessä kuvasin ohjaukseen valmistautumista ja sa-

massa yhteydessä totesin suunnittelun ja kirjallisen sopimuksen tärkeiksi. Usein toi-

minnan jo alettua, esimerkiksi ensimmäisellä istuntokerralla, tehdään vielä keskus-

telun pohjalta kirjallisen sopimuksen kanssa samansuuntainen, mutta nyt osallistu-

jia aidosti osallistuttava praktinen sopimus. Jonkinlainen suunnittelu ja sopimus 

näyttävät olevan aina keskeisiä kaikenlaisessa ohjauksessa ja erilaisissa kokoonpa-

noissa. Miksi suunnittelu ja ohjaussopimuksen tekeminen mahdollistavat ohjauksen 

toteuttamisen, tehostavat sitä ja edistävät päämäärien saavuttamista?  

Suunnittelussa vahvistetaan roolijako ohjauksen antajaan ja sen saajaan. Jaon 

molemminpuolinen hyväksyminen on jäsentyneen yhteistoiminnan edellytys. Jon-

kun tehtäväksi annetaan ohjauksessa saada aktiivisesti aikaan yhteistä toimintaa ta-

voitteiden suuntaisesti.446 Roolijako luo osapuolille mahdollisuuden myös harkita, 

millaisia intressejä he haluavat työskentelyllä edistää, millaisia päämääriä, tavoi-

tella ja toimintatapoja valita. Yhteistoimintaa säätelevän roolijaon varassa osapuo-

let voivat omaksua työskentelyn pohjaksi toisistaan poikkeavia tavoitteita ja keinoja 

ja sen varaan perustuvat myös heidän erilaiset oikeutensa. Roolien suojassa kukin 

voi myös muokata jonkin verran työskentelyyn kuuluvia valtuuksia ja velvollisuuk-

sia.  

Etukäteistapaamisessa tai ryhmän ensimmäisessä istunnossa kartoitetaan osa-

puolten toiveita ja hyväkäsityksiä sekä arvioidaan yhteistyön edellytyksiä. Esimer-

kiksi kysymys ohjaajan ja ohjattavan toisilleen sopivuudesta on tärkeä.447 Tärkeää 

on myös arvioida, miten tulevan ryhmän kokoonpano todennäköisesti tulee vaikut-

tamaan työskentelyyn. Yksilöohjaus, toisilleen tuntemattomista yksilöistä koottu 

ryhmä tai saman työpaikan kiinteä työryhmä luovat erilaiset edellytykset huomioida 

ohjauksessa osallistujien erilaisia intressejä, päämääriä ja keinoja.448  

Suunnittelussa ohjaajan ja ohjattavan mukana tilanteeseen siirtyy erilaisia ar-

vouskomuksia. Edellä totesin tärkeäksi intressien selvennystyön, jossa tarkastellaan 

ja tehdään näkyväksi osapuolten erilaisia pyrkimyksiä ja arvoja, joita ohjaaja arvioi 

niiden ohjaukselle tuottaman hyödyn kannalta. Koska ohjaajan tavoitteena on saada 

 
446 Osapuolten intressit eivät spontaanisti ja itsekseen useinkaan kietoudu toisiinsa pitkällisessä am-
matillisessa toiminnassa, eikä luottamusta siksi synny itsestään. Intressien lähentämiseksi tarvitaan 
ammattilaisen, kuten ohjaajan aikaansaamaa ja mahdollistamaa yhteistoimintaa. Ks. YTE 2017, 
176 - 177. 
447 TTK 2011, 127 - 130, 157 - 159. 
448 TTK 2011, 127 - 134, 137 - 152, 155 - 165, 167 - 181. 
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aikaan ja pitää yllä yhteistyötä, ohjaajan ja ohjattavan käsitys toiminnan lähtökoh-

dista, päämääristä ja keinoista on oltava riittävästi samansuuntainen. Oleellinen yh-

teistoiminnan edellytys on siksi myös se, että ohjaaja saa riittävästi tietoa ohjatta-

vasta.  

 Suunnittelu mahdollistaa tällaisen tiedon saamisen. Lisäksi se on ohjaajan tär-

keä ohjauksen keino, koska sen avulla hän voi syventyä rooliinsa ja parantaa oman 

toimintansa edellytyksiä ohjausta ja yhteistoimintaa hyödyttävällä tavalla.449 Suun-

nittelu auttaa myös myöhemmässä varsinaisessa työskentelyssä ohjaajaa toteutta-

maan ohjauksen fundamentaalisia normeja. Hän voi asettaa ohjattavan ja tämän al-

kuperäisen toimintaympäristön tehtävää palvelevat intressit etusijalle, kun suunnit-

telu on auttanut häntä saamaan niistä tietoa.  

Mihin ohjaaja kohdistaa ohjauksessa huomionsa, kun hän pyrkii yhteisen 

suunnittelun perustalta mahdollistamaan muutoksen ohjattavan työn kohentamisen 

kannalta keskeisissä ohjattavan toimijuuden edellytyksissä? Ohjaajan on tarkastel-

tava ohjattavan toimintaa tämän alkuperäisessä ja merkittävässä yhteistoimintaym-

päristössä. Toimintaa edistää ja kohentaa ohjauksessa reflektion avulla tapahtuva 

itsen tiedostaminen. Toiminta edistyy, kun ohjaaja ja ohjattava tulevat yhä enem-

män tietoisiksi intresseistään ja kykenevät asettamaan yhä paremmin päämääriä ja 

niitä toteuttavia tehokkaimpia keinoja.450  

Edellä tarkastelin toimijuuden vähimmäisedellytyksiä ohjauksen kaltaisessa 

melko vaativassa yhteistoiminnassa ja tarvittavia toiminnan lisävaatimuksia. Suun-

nittelulla voidaan ylläpitää toimijuuden vähimmäisedellytysten jatkumista, mutta 

myös huomioida työskentelyä rikastavia ohjattavan toimijuuteen kohdistuvia lisä-

vaatimuksia, joita tulee mukaan ohjausprosessin edetessä ja ohjattavan kehitty-

essä.451 Vähimmäisedellytysten suhteen ohjaaja voi johdattaa ohjattavaa kehitty-

mään yhä taitavammaksi omien päämäärien ja keinojen asettajaksi (intentionaali-

suusehto). Ohjaaja voi myös avustaa ohjattavaa kehittämään ajattelun taitojaan ja 

kehittymään kyvyssä ymmärtää todellisuutta, kuten omaa työtä, erilaisia syy- ja 

 
449 Yhteistoimintaa kuvaava tuttu yhteistoimintarelaatio: V [A, B, c, dB, (B, f, e), g, hA]. Suunnittelu 
on A:n (ohjaajan) aikaansaama, A:n ja B:n (ohjattavan) yhteistoimintaa edistämään pyrkivä väline 
ja keino c, jolla A pyrkii vaikuttamaan B:n toiminnan edellytyksiin dB. A:n intressinä hA (ohjaajan 
intressi) on halu vaikuttaa samalla välineellä c myös omiin ohjaajana toimimisen edellytyksiin.  
450 OOK 2001, 86 - 94. 
451 Vähimmäisedellytykset ovat ominaisuuksia, joita ohjattavalla on oltava, jotta häntä voitaisiin pi-
tää toimijana. Ohjattavaan kohdistuu myös lisävaatimuksia, joiden täyttyessä hän voi osallistua oh-
jaukseen ja hyötyä siitä. Vähimmäisedellytykset ovat toimijuuden välttämätön ehto. Lisävaatimuk-
set eivät ole välttämätön ehto, koska työnohjaus voi onnistua ainakin jollain tavoin myös ilman niitä. 
Lisävaatimukset eivät ole ehkä myöskään riittävä ehto, koska on vaikea määritellä, mistä kaikesta 
lisävaatimukset koostuvat. Niitä voi olla ohjauksessa erilaisia ja eri yhdistelminä. 
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seuraussuhteita ja oman toiminnan merkitystä asioiden aikaansaajana (rationaali-

suusehto). Ohjaaja voi avustaa ohjattavaa tiedostamaan, lisäämään ja ottamaan 

käyttöönsä erilaisia kyvykkyyksiä, kykyjä ja resursseja sillä tavoin, että hän voi 

hyödyntää ohjauksessa oppimiaan asioita (kyvykkyysehto).452  

Pelkkien toimijuuden vähimmäisedellytysten todettiin edellä tarjoavan liian 

niukan perustan ohjattavan toimijuudelle. Ohjaus on ”korkeamman asteen” autta-

mista, jolla pyritään kohentamaan ennen muuta ohjattavan sisäisiä toimijuuden 

edellytyksiä. Työskentelyssä tarvittavat lisävaatimukset kytkeytyvät esimerkiksi 

sosiaalisten tilanteiden ja niissä käytävän kommunikaation hallintaan. Ohjaajan ja 

ohjattavan on mukautettava toimintansa toisten toimintaan. Ohjattavalla on oltava 

riittävästi yhteistoiminnassa tarvittavaa kykyä ja halua vuorovaikutukseen. Yhteis-

toiminnassa ohjattavan on osattava arvioida ja ennakoida toisten toimintaa, hänellä 

on oltava kykyä ilmaista ajatuksia ja kuunnella toisia. Ohjattavan tulisi lisäksi kyetä 

lisäämään aktiivisuuttaan ja sosiaalisuuttaan ohjauksen edetessä.  

Työnohjauksen aloittamista edeltävässä suunnittelussa ohjaaja muodostaa 

yleiskuvan ohjattavan ja organisaation tilanteesta. Samalla hän myös arvioi yhteis-

työn edellytyksiä. Myös jokaisessa yksittäisessä istunnossa on mukana usein suun-

nittelua. Suunnitellessaan ohjausta ohjaaja käy läpi istunnoissa saamaansa infor-

maatiota. Hän muotoilee sen pohjalta käsityksiä ohjattavan tulkinnoista, kokemuk-

sista, uskomuksista ja ohjattavan persoonassa vaikuttavista psykologisista teki-

jöistä. Suunnittelun ansiosta ohjaaja voi vaikuttaa asioihin mielekkäämmin ja te-

hokkaammin kuin jos hän menisi ohjaustilanteisiin valmistautumatta (rationaali-

suusehto).  

Suunnittelun avulla ohjaaja voi arvioida paremmin toimintaedellytyksiään 

ohjaajana ja ihmisenä. Hän voi pohtia kykyään toimia ja vaikuttaa tilanteeseen oh-

jauksen avulla (kyvykkyysehto). Kun ohjaaja on paneutunut istuntojen suunnitte-

luun, osapuolet kykenevät todennäköisesti paremmin asettamaan itselleen aitoja ja 

omia päämääriä ja keinoja päämäärien saavuttamiseksi (intentionaalisuusehto). 

Suunnittelun ansiosta osapuolet voivat tulla myös tietoisiksi yhteen sopimattomista 

motiiveista, intresseistä, päämääristä ja toimintatavoista. Yhteistyö helpottuu, kun 

sitä estäviä tai vaikeuttavia tekijöitä voidaan poistaa tai vähentää suunnittelun tar-

joaman syventyneen ymmärrykseen varassa.453  

 
452 YTE 2017, 20 - 24.   
453 YTE 2017, 20 - 24.   
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Suunnittelu auttaa myös ohjattavaa. Ajatellessaan tulevaa ohjausprosessia tai 

yksittäistä istuntoa ohjattava tulee yhä tietoisemmaksi omista sisäisistä toimijuu-

tensa tekijöistä ja voi tarkastella aiempaa suoremmin toimintaansa vaikuttavia mo-

tivaatiota, intressejä ja preferenssejä sekä sitä, miten ohjaus auttaisi häntä paremmin 

toteuttamaan itselle tärkeitä asioita.454 Ohjattava tekee itsessään ohjaajan tavoin in-

tressien selvennystyötä. Suunnittelun myötä ohjattava voi paremmin arvioida oh-

jaajan tarjoaman ja mahdollistaman yhteistoiminnan hyötyä, haittoja ja rasitteita.455  

Suunnittelu mahdollistaa ohjauksen aloittamisen, mutta saattaa myös paljas-

taa sen mahdottomaksi. Ohjattava voi vastustaa hänelle tarjottua toimintaa. Ohjat-

tava saattaa arvioida ohjaajan ja ohjauksen intressiensä näkökulmasta heti hyödyt-

tömäksi. Vastustus voi olla myös haluttomuutta antautua psyykkistä turvallisuutta 

horjuttavaan, ja monin tavoin tuskalliseen ja työlääseen itsereflektioon. Jos ohjat-

tava ei ryhdy työskentelemään, ei ohjaaja voi häntä auttaa.  

Ohjattava voi suostua toimintaan myös vain osittain. Ohjattavan keskeiset tar-

peet ja halut eivät todennäköisesti tule ohjauksessa täysin huomioiduksi. Jos ohjat-

tava arvioi yhteistyön intressejään riittävästi toteuttavaksi, hän tuntee luottamusta 

ohjaajaa ja toimintaa kohtaan ja on joidenkin asioiden suhteen aktiivinen, vaikkei 

hän ole täysin tyytyväinen työskentelyyn. Ohjattavan sisäinen motivaatio voi vah-

vistua ja omaehtoinen aktiivisuus voi prosessissa kasvaa. Ohjattavan intressit voivat 

tulla huomioiduksi jo suunnitteluvaiheessa tavalla, joka synnyttää ohjattavassa 

luottamuksen tunteen, perustan mahdollisuudelle kohentaa ohjattavan toimijuutta. 

Suunnittelutapaamisen jälkeen tehdään yleensä työnohjaussopimus. Jonkin-

laisen sopimuksen tekeminen on yhteistä kaikenlaiselle ohjaukselle. Sopimus voi-

daan tehdä esimerkiksi ensimmäisellä tapaamiskerralla ja mieluiten kirjallisesti. 

Siinä sovitaan erityisesti ohjauksen ulkoiset puitteet, mutta siinä voidaan mainita 

yleisluontoisesti myös tavoitteista ja menetelmistä. Liian tiukkaa sopimusta halu-

taan välttää, koska se voi tarpeettomasti rajoittaa alkavaa yhteistoimintaa.456 

Sopimus on merkittävä myös, koska se rauhoittaa työskentelyä ulkoisilta häi-

riötekijöiltä ja perustelee toimintaa ulkopuolisille. Sopimus ilmaisee alkavan toi-

 
454 B (ohjattava) toteuttaa toiminnassaan praktista syllogismia: [dB (B, f, e)]. B voi tarkastella toi-
mintansa edellytyksiä dB, esimerkiksi motivaatiotaan, intressejään ja preferenssejään. B voi pohtia 
tavoittelemiaan päämääriä e sekä parhaita mahdollisia keinoja f päämäärien tavoittelussaan. Ks. 
YTE 2017, 42 - 46.  
455 YTE 2017, 156. Ks. vaihtoehtoiskustannukset.  
456 TVS 2001, 344 - 347; PLV 2001, 60 - 63; OOK 2001, 31 - 32; Ks. myös. https://www.suomen-
tyonohjaajat.fi/tyonohjaus/tyonohjaussopimus. Luettu 13.4.2019. 
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minnan periaatteet ja lähtökohdat. Ohjaajalle se turvaa toiminnan vapauden ja osit-

taisen riippumattomuuden suhteessa ohjattavien ja tilaajan mahdollisiin myöhem-

piin lisävaatimuksiin. Riippumattomuus on tärkeä edellytys ohjaajan tasapuoliselle 

toiminnalle ja sopimus toiminnan perusteluna antaa ohjaajalle työrauhan. Sopimus 

myös sitouttaa osallistujat alustavasti ja suuntaa antavasti yhteistoimintaan. Osa-

puolia aidosti sitouttava ja osallistava sopimus tehdään usein ohjauksen alettua yh-

teisesti keskustellen. Käytin edellä tästä myöhemmästä sopimuksesta termiä prak-

tinen sopimus.  

Sopimus on ilmaus yhteisestä työskentelytahdosta. Se on yhteistoimintaa te-

hostava keino, kun tavoitellaan ohjauksen päämääriä. Minäkeskeiset tavoitteet 

muuttuvat sopimusta tehtäessä me-keskeisemmiksi. Sopimus lujittaa yhteistyön pe-

rustaa ja toimii julkisena kannustimena.457 Sopimus sitouttaa ohjattavan työskente-

lyyn ja välttämään esimerkiksi poissaoloja tai olemaan keskeyttämättä ohjausta. So-

pimukseen kytkeytyvä sosiaalinen paine kannustaa ohjattavaa pitämään yllä työn-

ohjaukseen kuuluvia intressejä ja tavoitteita sinnikkäämmin ja työskentelemään si-

toutuneemmin.  

Sopimuksella on myös informatiivinen merkitys, koska ohjaaja tuo sen avulla 

osapuolille tiedoksi ohjauksen kannalta keskeisiä, erityisesti puitteita koskevia asi-

oita. Kirjallinen sopimus ei vaikuta työskentelyn välttämättömältä edellytykseltä 

eikä ole onnistuneen ohjauksen tae. Kirjallinen sopimus tavoittaa usein vain toimin-

nan ulkokuoren. Tämä johtuu siitä, että pelkästään kirjallisen sopimuksen varassa 

ei voida luoda ohjauksen praksista, osallisuutta, tapahtumista ja osallistujien väli-

töntä kokemista. Siksi tarvitaan vielä uudenlaista sopimista, jossa toiminnan kan-

nalta aito ja todellinen, asioihin osallistava sopiminen tapahtuu. Ohjauksen alettua 

ohjattavan kanssa keskustellaan ja pohditaan vielä tarkemmin ohjauksen toteutta-

mistapaa, menetelmiä, tavoitteita ja arviointia. Todella sitovat ja toimintaa ohjaavat 

periaatteet syntyvät yhteisen keskustelun ja reflektion kautta.458  

Praktinen sopimus on keskustelua, jossa siirrytään minä-tilaisesta toimin-

nasta kohti me-tilaista toimintaa. Me-tilaisessa toiminnassa tärkeintä eivät ole enää 

 
457 YTE 2017, 119 - 124. 
458 TUO 2007, 85 - 92. Osallistujat voivat keskustelussa muodostaa aidosti yhteisen toiminnan in-
tention (joint intention), jos toiminnalla on yhteinen hyväksyntä. Yhteistoiminta mahdollistuu suo-
rassa tai epäsuorassa kommunikaatiossa, jossa informaatiota jaetaan yhteiseksi osapuolille. Toimin-
nassa aikaisemmin sovittuihin puitteisiin sitoudutaan nyt konkreettisesti (käskyt, lupaukset, ohjeet 
sekä sopimukset). Keskustelussa syntyvät todelliset ja aidot mahdollisuudet yhteistoimintaan. Kes-
kustelussa avataan toiminnan ennakkokäsityksiä, identifioidaan osallistujat ja konkretisoidaan työn-
jakoa. Osallistujat yhdistyvät toisiinsa tosiasiallisesti (collective condition). 
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vain omat tavoitteet, vaan toimintaa mietitään nyt myös yhteisten tavoitteiden nä-

kökulmasta.459 Toiminnan eetos ja toimintaa ohjaavat arvot, säännöt ja normit 

muuttuvat praktisessa sopimuksessa todellisiksi ja toimintaan vaikuttaviksi käytän-

nön sitoumuksiksi.460 Aina praktisen sopimuksen tekoa ei välttämättä näe kovin-

kaan selkeästi. Joskus jo halukkuus aloittaa jokin toiminta saatetaan tulkita neuvot-

telun ja sopimuksen lopputulokseksi. Näin voi tapahtua esimerkiksi koulun oppi-

laaksi kirjauduttaessa tai viranhaun yhteydessä. Myös silloin myöhempi praktinen 

sopimus on tärkeä. Jotta aito yhteistoiminta mahdollistuu, on asianosaisen kanssa 

vielä tarkemmin keskusteltava tulevan toiminnan intresseistä ja tavoitteista. Muu-

ten häntä ei aidosti saada sitoutumaan mukaan toimintaan.461  

 

4.2.3. Vastaa kokonaisprosessista  

 

Ohjaus on prosessi, jossa istunnoissa esille tulevat asiat yhdistyvät toisiinsa muo-

dostaen erilaisia ajassa eteneviä kehityskulkuja. Jotkin asiat pysyvät ennallaan, toi-

set lisääntyvät tai vähentyvät. Ohjausprosessissa on alkuvaihe, keskivaiheen työs-

kentely ja loppuvaihe. Jokaisessa vaiheessa toiminta muodostuu eri tavoin.462  

Myös ohjattavan tärkeässä alkuperäisessä toimintaympäristössään toteut-

tama toiminta on usein muodoltaan prosessinomaista ja tilanteesta toiseen muuttu-

vaa. Toiminnan muuttuminen vaikuttaa myös työn päämääriin ja tavoitteisiin. Jotta 

ohjattavan työssä tapahtuvaa muutosta voidaan tarkastella ohjauksessa asianmukai-

 
459 Tuomela 2007, 151 - 152, 174 - 176, 48 - 51, Tuomela käyttää termiä minä-tilainen toiminta (I-
mode action) tarkoittamaan joukossa tapahtuvaa yksilön itsestä käsin määrittyvää toimintaa. Muutos 
yksilötoimijasta joukossa toimijaksi ei muuta toimijan motiiveja, intressejä eikä päämäärää. Toimi-
jat toisiinsa sitovat tekijät sattuvat olemaan vain kontingentisti samat. Joukko on vain ympäristö, 
jossa kukin harjoittaa omien tavoitteidensa toteuttamiseen tähtäävää toimintaa. Toisaalta joukossa-
kin voi olla toimintaa tehostavaa työnjakoa. Joukossa toimintaa ohjaava eetos on yksityinen ja toi-
minta on yhteistoimintaa heikossa mielessä. Tuomela käyttää termiä ryhmäsuuntautunut minä-tilai-
nen toiminta (pro-group I-mode action) tilanteesta, jossa ryhmästä on tullut toimijalle väline, jonka 
avulla oma ja ryhmän jäsenten päämäärä voidaan saavuttaa. Silloin ryhmän päämäärää sekä jäsenten 
yhteistoimintaa arvostetaan. Termi yhteistoiminta me-tilassa (we-mode action) tarkoittaa toimintaa 
yhteisön jäsenenä. Toiminta yhteisönä tai ryhmänä häivyttää yksilötoimijan merkitystä, ja hänestä 
tulee useissa tapauksissa yhteisönsä edustaja. Ks. myös YTE 2017, 104 - 114. 
460 Tuomela 2007, 124 - 139. Keskustelu kohdistuu myös ryhmän toimintaan sekä ryhmäläisten ryh-
määnsä kohdistamiin uskomuksiin ja asenteisiin. Toiminnalle halutaan saada osapuolten kollektii-
vinen hyväksyntä ja saada ryhmäläisistä mahdollisimman moni liittymään ryhmän yhteiseen tavoi-
teltuun päämäärään.   
461 Esimerkkinä voisi olla lukion oppilaaksi hakeminen ja ilmoittautuminen opiskelijaksi hänen 
oman halunsa pohjalta. Myös viranhaussa sitoudutaan jo lähtökohtaisesti toteuttamaan instituution 
ja työtehtävän intressejä. Sopimus ei voi jäädä pelkästään ulkoiseksi. Intresseistä tapahtuva keskus-
telu, praktinen sopimus, voi tapahtua oppilaan kanssa esimerkiksi opiskelun alussa ja viranhakijan 
kanssa työhaastattelussa.  
462 Ks. esim. TVS 2001, 344 - 347; TKK 2011, 27 - 29. 
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sesti ja ajantasaisesti, on hyödyllistä, että ohjaus muistuttaa jollakin tavoin toimin-

taa alkuperäisessä ohjattavan toimintaympäristössä. Siellä tapahtuneet ja tapahtuvat 

muutokset on voitava tuoda tarkasteltavaksi ohjaukseen. Ohjaajan vastuulla on 

muuttaa ohjausprosessia niin, että se vastaa ohjattavan muun toiminnan muutoksia.  

Ohjaajan on autettava ohjattavaa tuntemaan ohjauksensa mielekkääksi. Oh-

jattavalle tunne ohjauksen mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä kytkeytyy sii-

hen, että hän kokee itselle tärkeiden, omaa työtä koskevien intressien, tavoitteiden 

ja keinojen tulevan huomioiduksi ohjauksessa. Osapuolilla tulisi olla ohjauksessa 

riittävän samansuuntainen käsitys päämäärästä, jota kohden prosessissa toimitaan. 

Suunnittelu ja sopimus auttavat tällaisen käsityksen luomisessa.  

Ohjaaja suuntaa eri vaiheissa toimintaa sovittuja tavoitteita kohden. Usein oh-

jaajakaan ei pysty etukäteen hahmottamaan kokonaisprosessia, koska siihen vaikut-

tavat monet dynaamiset ja satunnaiset tekijät. Osapuolilla on usein ohjauksen kan-

nalta epäolennaisia ja toimintaa häiritseviä tai sitä hidastavia tavoitteita. Ohjatta-

vien elämäntapahtumat ja ohjausryhmän tapahtumat vaikuttavat työskentelyyn. Tä-

män vuoksi riittää, että ohjaaja tiedostaa tällaisten tekijöiden mahdollisuuden ja en-

nakoi ja ehkäisee yhteistyön pahimpia esteitä.  

Ohjaajan tulee prosessin edetessä huomioida ohjattavan toiminnassa kaksi 

tärkeää ja luontaista toiminnan päätavoitetta, joista kirjallisuudessa käytetään ter-

miä ryhmän kaksoistavoite. Kaksoistavoitteen näkökulmasta osapuolet haluavat 

työskennellä niiden asioiden parissa, joita varten ohjaus on järjestetty. Kirjallisuu-

dessa käytetään tästä ryhmän perustehtävän tavoittelusta termejä perustehtävä ja 

asiatavoite. Lisäksi osapuolet haluavat tavoitella vuorovaikutuksen ja ihmissuhtei-

den sujuvuutta ja ryhmän koossapysymistä. Tästä pyrkimyksestä käytetään termiä 

tunnetavoite.463 Ohjaajan on hyvä pitää molemmat tavoitteet tasapainossa, koska 

niiden huomioiminen mahdollistaa osallistujille aktiivista työskentelyä tukevia 

mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemuksia.  

Ohjaajan on pidettävä yllä ohjauksen syvärakennetta. Jos ohjaaja on sopinut, 

että ohjaus on koulutusta, mentorointia, konsultointia tai työnohjausta, hänen on 

hyvä säilyttää sovittu lähtökohta ohjatessaan, vaikka työskentelyn tukena käytetyt 

teoriat, käsitejärjestelmät ja menetelmät vaihtuisivat. Ohjaajan on lisäksi tuettava 

luottamuksen rakentumista ja luotava näin edellytykset erilaisten konfliktien käsit-

telylle. Rakenteen varassa toteutuvan prosessin edetessä ohjaaja tarjoaa ohjattavalle 

 
463 RLK 2000, 35 - 38. 
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tilaa ilmaista itseään ja ylläpitää tutkivaa vuorovaikutusta. Ohjaaja pitää mielessään 

myös ohjauksen päättämiseen liittyviä tekijöitä ja lähestyvää loppuarviointia.   

Voitaisiinko prosessissa tapahtuvia asioita jollakin tavoin yksinkertaistaa? 

Jaan prosessissa tapahtuvan toiminnan ulkoiseksi toiminnaksi (rakenne) ja si-

säiseksi osallistavaksi toiminnaksi (praksis). Ulkoisessa rakennetta ylläpitävässä 

toiminnassa ohjaaja käyttää rakenteen synnyttäviä ja säilyttäviä tekniikoita. Selkeä 

rakenne koetaan onnistuneen toiminnan kannalta oleelliseksi. Jos ohjaaja ei luo oh-

jaukseen rakennetta, ohjattavien sisäinen kokemuksellinen ja osallistuttava työs-

kentely ei näytä kunnolla onnistuvan.464  

Sisäisessä toiminnassa ohjaaja ylläpitää yhteistoimintaa ja luo edellytykset 

ohjattavien osallisuuden kokemukselle. Luodessaan edellytykset sisäiselle osallis-

tavalle toiminnalle ja edistäessään sitä, ohjaaja käyttää kokemiseen ja osallistumi-

seen houkuttelevia ja niille tilaa antavia tekniikoita.465 Ohjaaja käynnistää ja kiih-

dyttää erilaisia prosesseja, joita ohjattava voi hyödyntää toimijuutensa lisäämiseksi. 

Ohjaaja luo tapoja, joilla ulkoinen ja sisäinen prosessi voidaan kytkeä toisiinsa ko-

konaisprosessin edetessä.  

Prosessissa ohjaaja pyrkii vähentämään osuuttaan toiminnassa ja pyrkii saa-

maan ohjattavan itse yhä enemmän osallistumaan ja sitoutumaan. Tämä onnistuu 

tukemalla ohjattavan tunnetta, että yhteistyö on kannattavaa. Ohjaajan on huomioi-

tava ohjattavan työskentelyhaluun kytkeytyviä sisäisiä tekijöitä, kuten intressien ja 

motivaation muutoksia ja työskentelyrauhaa hajottavia ulkoisia tekijöitä. Jos ohjat-

tava uskoo, että ohjaaja myös vastaisuudessa ottaa huomioon hänen intressinsä, hän 

tuntee yhteistoiminnan auttavan itseään ja olevan hyödyllistä.  

Perustelen seuraavaksi ajatustani, että prosessin hyvä ulkoinen rakenne mah-

dollistaa sisällöllisten asioiden tehokkaamman käsittelyn. Tarkastelen asiaa yksit-

täisen istunnon kautta, koska silloin voin konkreettisesti tarkastella ulkoisen raken-

teen ja sisäisen osallistavan toiminnan vuorovaikutusta. Yksittäisessä istunnossa 

konkretisoituvat keskeiset periaatteet, jotka ovat myös prosessissa tärkeitä.   

 

 

 

 

 

 
464 PLV 2001, 51 - 52, 54, 56 - 57; TKK 2011, 84 - 86; RLK 2000, 51 - 62.  
465 Ks. esim. TMM 2009, 63 - 86; TVR 2015, 195 - 238. 
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4.2.4. Pidä yllä rakennetta 

 

Ohjaajan valmistautuminen ohjausistuntoa varten ja ohjaajan keskittyminen ja läs-

näolo istunnon aikana ovat ohjauksen tärkeitä edellytyksiä. Ohjausistunto on erityi-

nen tilanne, joka poikkeaa monin tavoin arkisista keskusteluista. Arkitilanteissa ei 

aina ole yhtä syvästi ja tavoitteellisesti mukana luottamusta, dialogia, reflektiota ja 

pyrkimystä tiedostaa itseä. Tilanteisiin ei myöskään liitetä kovinkaan tietoista ta-

voitetta oppia kokemuksista. Tällaisia asioita korostetaan ja edistetään tietoisesti 

ohjausistunnossa.466 

Ohjauksen onnistumisen kannalta on hyödyllistä, että ohjaaja rakentaa oh-

jausistuntoon erityisyyden ilmapiirin, koska toiminta tuntuu silloin tehostuvan mo-

nin tavoin. Ohjattavien on hyödyllistä tuntea aika rajalliseksi ja arvokkaaksi. Istun-

nolla on hyvä olla selkeä alkamis- ja loppumisajankohta ja harkittu kesto. Ajan-

käyttöä on hyvä yhdessä arvioida.467 Jokaisessa istunnossa ohjaajan on hyvä var-

mistaa, että ohjattavalle tärkeät intressit ja päämäärät ovat mukana työskentelyssä. 

Ohjaajan avustuksella usein alkukeskustelussa valitaan istunnossa tarkasteltavat 

asiat ja joskus myös käytettävät menetelmät. Ohjattavaa pyydetään kertomaan sillä 

hetkellä mielessään olevista tunteista, ajatuksista, intresseistä ja tavoitteista.468 Oh-

jauksesta tulee ohjattavalle merkittävä kokemus, jos hän saa osallistua, olla aktiivi-

nen, hänellä on mahdollisuus kokea luottamusta ja hänelle tärkeitä asioita käsitel-

lään.  

Istunnossa toistetaan rutiininomaisesti asioita. Istunto alkaa usein lämmittely-

vaiheella, jonka avulla siirrytään henkisesti työskentelyä edistävään avoimuuteen 

ja asioiden tutkimiseen yhdessä.469 Keskeistä on myös dialoginen keskustelu, joka 

sisältää monia vuorovaikutusta ohjaavia periaatteita ja ilmaisun vakioista vuorotte-

lua. Selvitän dialogisuuden periaatteita ja sääntöjä myöhemmin.470 Ohjaaja voi 

käyttää lämmittelyssä ja istunnossa erilaisia toiminnallisia, draamallisia ja ilmaisul-

lisia menetelmiä.471 Sisällöllisiä asioita voidaan tarkastella monin tavoin. Ohjatta-

 
466 Ks. esim. OOK 2001, 60 - 70, 71 - 85, 86 - 94. 
467 TKK 2001, 84 - 86; PLV 2001, 51 - 52. 
468 TKK 2001, 85; TMM 2009, 64 - 65. 
469 TKK 2001, 85; TMM 2009, 64 - 65. 
470 TKK 2001, 63 - 75; TMM 2009, 50 - 53. 
471 TKK 2001, 111 - 122; TVR 2015, 195 - 238. 
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vat voivat tuoda istuntoon tapauskertomuksia tai tapaamiset voivat edetä eri ker-

roilla eri teeman varassa. Istunto voi myös edetä prosessimuotoisesti niin, että oh-

jaaja suuntaa etenemistä ilmaistujen asioiden perusteella.472  

Miksi rakenne tehostaa toimintaa ohjauksessa? Rakenne tuntuu korostuvan 

joissakin ohjausmuodoissa. Kasvatuksellinen, opetuksellinen ja koulutuksellinen 

ohjaaminen, konsultointi ja esimerkiksi sovitteleva ohjaaminen näyttävät tukeutu-

van erityisesti johonkin selkeään rakenteeseen. Toiminta etenee usein ennalta sovi-

tun ja suunnitellun käytännejärjestyksen mukaan. Esimerkiksi koulutuksessa si-

sältö, oppimisen tavoitteet ja menetelmät on melko valmiiksi mietitty.473 Esimer-

kiksi työnohjauksessa toimintaa ohjaava istunnon rakenne saattaa olla löyhempi. 

Joustavampi rakenne tarjoaa ohjattavalle puitteet reflektoida vapaasti ajatuksiaan ja 

tuntemuksiaan.474 Työnohjauksessakaan ei kuitenkaan voida kokonaan luopua ra-

kenteesta. Jos ulkoiset rakenteet puuttuvat tai ne ovat heikot, sisällöllinen prosessi 

ei käynnisty.  

Rakenne hyödyttää ja tehostaa toimintaa monin tavoin. Ensinnäkin rakenne 

rauhoittaa istuntoa ja suuntaa huomiota tavoitteelliseen yhteistoimintaan. Ohjaaja 

ja ohjattava pääsevät pohtimaan rauhassa toimijuutensa sisäisiä tekijöitä. Jos kes-

kustelu istunnossa kohdistuu enimmäkseen asioiden käsittelytavan ja järjestyksen 

pohdintaan, keskustelu ei näytä silloin useinkaan kytkeytyvän tarpeeksi ohjattavan 

intresseihin ja ohjattava etääntyy oman toimintansa pohdinnasta. Rakenne tarjoaa 

vakiintuneen kehyksen, joka antaa ohjattavalle rauhan suunnata huomio oman toi-

minnan sisäisiin tekijöihin. Ohjattava voi miettiä rauhassa toimintansa edellytyksiä 

ja muotoilla aiempaa paremmin toimintansa päämääriä ja keinoja. Näin rakenne 

tukee ohjaajan ja ohjattavan intentionaalista toimintaa.475  

Ohjaajalle rakenne on erityisen merkittävä, koska se tukee häntä monissa oh-

jaajalle kuuluvissa tehtävissä. Ohjaajan on päästävä pohtimaan ohjauksen etenemi-

sen ja suuntaamisen kannalta oleellisia tekijöitä. Ohjaaja pyrkii toteuttamaan oh-

jausinstituution hyväkäsitystä ja käsitystään hyvästä ohjaajasta. Hän pohtii myös 

intressejään, päämääriä ja keinoja mahdollistaakseen hyvän ohjauksen parhaansa 

mukaan. Jos keskustelussa keskityttäisiin pelkästään toiminnan puitteisiin, se ei 

tuottaisi ohjaajalle tarpeeksi tietoa ohjattavan toiminnan sisäisistä tekijöistä. Voi-

dakseen suunnata ohjausta ohjaaja tarvitsee tietoa toimintaa ohjaavista tekijöistä. 

 
472 TKK 2001, 99 - 108. 
473 TIO 2014, 36 - 39. 
474 TIO 2014, 40 - 42.  
475 YTE 2017, 33 - 47. 
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Vuorovaikutuksen on perustuttava aitoon sisällölliseen, ohjattavan sisäisiä tekijöitä 

esille tuovaan keskusteluun, jonka varassa ohjaaja voi edelleen hahmotella yhteisiä 

intressejä, päämääriä ja keinoja.476  

Rakenne on osapuolille myös psykologisesti merkittävä, koska antaessaan 

toiminnalle rajat se auttaa suuntaamaan tarkkaavaisuuden ohjauksen kannalta kes-

keisiin asioihin ja säilyttämään sen niissä. Rakenne parantaa osallistujien kykyä 

tehdä havaintoja käsillä olevassa tilanteessa ja toimia havaintojen pohjalta. Ra-

kenne auttaa säästämään voimavaroja, kun se parantaa vuorovaikutusta ja oppi-

mista vapauttamalla resursseja tarkkaavaisuuden kohdistamiseen toiminnan kan-

nalta oleellisiin ja odotettuihin asioihin.477 Ohjattavan keskittyessä itselle merkityk-

sellisiin asioihin mielekkyyden ja asioiden hallinnan tunne syvenee. Tunne toimin-

nan mielekkyydestä lisää sisäistä motivaatiota ja kannustaa toimimaan entistä si-

toutuneemmin. Sitoutuminen parantaa toimintaa edelleen ja tuottaa ohjattavalle 

palkitsevia kokemuksia. Rakenne luo osallistujille turvallisuuden tunteen ja spon-

taaniin ilmaisuun heittäytyminen käy helpommaksi.478 

Sovittu rakenne konkretisoi osapuolille toiminnan rajoja, minkä ansiosta toi-

minnan normatiivinen arviointi helpottuu. Ohjaajan ja ohjattavan on suunniteltava, 

toteutettava ja arvioitava toimintaansa peilaamalla sitä tavoitteisiin ja sovittuun oh-

jauksen rakenteeseen. Osapuolet voivat miettiä suunnitellun ja toteutetun toiminnan 

sopivuutta sopimuksesta, erilaisista päämääristä ja odotuksista käsin.479  

Sovitun rakenteen sisällä toimintaa suuntaavana periaatteena on, että ohjat-

tava saa ilmaista itseään vapaasti ja rajoittamatta. Ohjattavan ilmaisujen odotetaan 

kytkeytyvän alkuperäisessä merkittävässä toimintaympäristössä tapahtuvaan toi-

mintaan. Vapauden korostamisesta huolimatta ohjattavan kaikenlainen ilmaisu ei 

ole ohjauksen tavoitteiden kannalta hyödyllistä eikä suotavaa.480 Ohjaaja säätelee 

kysymyksillään ohjattavan itseilmaisua, sisällön tuottamisen aikaa, tapaa ja sisällön 

 
476 YTE 2017, 33 - 47. 
477 Grass 1996, 262 - 274. Psykologian kokonaisesityksissä on tuotu esille kognitiivisen psykologian 
tarkkaavaisuusteorioita. Ks. esim. Cherry, Broadbent, Treisman ja resurssiteoriat. Tarkkaavaisuuden 
kohdistumiseen kytkeytyviä tekijöitä on paljon tutkittu. Keskeisiä ovat yksilön sisäiset tekijät, är-
sykkeen ominaisuudet ja ympäristö- ja tilannetekijät. Ks. Esim. Gross 1996. Psychology – The Sci-
ence of Mind and Behavior. 
478 TVR 2015, 32 - 33. Ks. Deci and Ryan 1985, Theory of Motivation, https://selfdeterminationthe-
ory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf. Keskeistä heidän teoriassaan on sisäisen moti-
vaation mahdollistuminen, jonka synnyssä oleellisia ovat ohjattavan pystyvyysodotukset ja tunne 
itsemääräämisestä, joka koostuu omasta aktiivisuudesta vaikuttaa asioihin, pätevyyden tunteesta ja 
liittymisestä toisiin toimijoihin.  
479 YTE 2017, 226 - 227. 
480 OOK 2001, 25 - 32. 
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tutkimisen ajankohtaa. Ohjaaja peilaa ohjattavan ilmaisuja edeltä asetettuihin ta-

voitteisiin dialogissa.481 Dialogisuus vuorovaikutuksen tapana myös normittaa, 

suuntaa ja rytmittää vuorovaikutusta.  

Tässä luvussa kytkin tarkasteluni aikaisemmin esittämääni kaikenlaista oh-

jausta toimintana kuvaavaan malliin (3.2.). Perustelin edellä tietynlaisen toiminnan 

välttämättömyyttä ohjauksen onnistumisen kannalta rakenteen näkökulmasta. 

Työnohjauskirjallisuudesta ja kokemuksesta konstruoimani ohjauksen fundamen-

taaliset normit luovat toiminnan perustan. Ne suojelevat ohjattavaa ja muodostavat 

ohjauksen tunnistettavan ytimen. Fundamenttien varassa ohjaaja toteuttaa ohjauk-

sen vakioiset elementit (konstituentit), joiden välityksellä käytännön ohjaus syntyy. 

Keskeistä on se, että ohjaaja luo ohjauksen ulkoisen rakenteen, jonka varassa sisäl-

löllisiä asioita voidaan tarkastella sillä tavoin, että ohjattava voi kokea osallisuutta, 

osallistua aktiivisesti yhteiseen toimintaan ja mahdollistaa oppimistaan.  

Ohjattavan toiminta voi syvetä ja kasvaa, kun ohjaaja suuntaa ohjausta ohjat-

tavalle merkittävän alkuperäisen toimintaympäristön toiminnan laadun mukaan ja 

sen arvoja huomioimalla. Myös suunnittelu ja sopimus mahdollistavat kehittää oh-

jattavan toimintaa. Suunnittelu mahdollistaa ohjattavan intressien ottamisen vaka-

vasti osaksi työskentelyä. Sopimus rauhoittaa ulkoisia puitteita ja luo mahdollisuu-

den tarkastella ohjattavan toiminnan sisäisiä tekijöitä. Ohjaaja hallitsee sekä koko-

naisprosessia että sen osana yksittäisten istuntojen rakennetta.  

Pelkästään rakenne ei näytä yksin vahvistavan ohjattavan toimijuutta, vaan 

tarvitaan muutakin. Ohjattavan on voitava kokea erilaisia tunteita ja ristiriitoja, ja 

hänen on saatava osallistua häntä aktivoivaan ja osallistavaan toimintaan. Tätä ra-

kenteen tukemaa ja aidosti ohjattavan toiminnassa muutoksen mahdollistavaa toi-

mintaa tarkastelen seuraavaksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
481 OOK 2001, 60 - 70; ADD 2016, 29 - 53.  
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V TYÖNOHJAAJA TOIMIJANA OHJAUKSEN PRAKSIKSESSA  

 

Edellä tarkastelin, kuinka ohjaaja luo ja ylläpitää ohjauksen rakennetta, jossa ovat 

keskeistä fundamentaaliset normit (4.1.) ja näille perustuvat ohjauksen yleispätevät 

elementit (3.2.). Ohjaaja luo ohjaukseen ulkoisen rakenteen, jonka varassa proses-

sissa asioita tutkiva yhteistyöskentely ja ohjattavan toimijuus voivat kasvaa (4.2.). 

Vakioinen rakenne rauhoittaa toiminnan ja sen ansiosta sisällöllisten asioiden ja 

ohjattavan toiminnan sisäisten tekijöiden tarkastelu tehostuu. Jos keskitytään liikaa 

puitteisiin, usein ohjattavan kannalta ulkoisiin asioihin, työskentely ei kytkeydy riit-

tävästi ohjattavan toiminnan sisäisiin tekijöihin, eikä hänen toimintaansa voida ke-

hittää. Ohjattavaa osallistavaa toimintaa ja hänelle hyödynnettävissä olevia proses-

seja ei synny tarpeeksi.  

Selkeän ja turvallisen rakenteen varassa ohjattavan on helpompi heittäytyä 

yhteistoimintaan, jossa koetaan asioita ja osallistutaan yhteiseen keskusteluun ja te-

kemiseen. Tällainen toiminta on praksista, ja se mahdollistaa ohjattavassa erilaisia 

merkityksiä sisältävien prosessien syntymisen, joita hän voi hyödyttää lisätessään 

toimijuuttansa.482 Praksiksessa yhteistoiminnan luonne ja laatu määrittävät sitä, 

mitä ohjattavat voivat ohjauksessaan tehdä ja millaista toimintaa syntyy.483 Yhteis-

toiminta on osallistujille vaativaa, ja praksiksessa ilmenee myös ristiriitoja ja ta-

voitteellisen toiminnan kannalta hyödyttömiä asioita.484  

Tässä luvussa tarkastelen ohjaajaa vuorovaikutuksessa toimijana. Ohjaaja luo 

puitteen yhteistoiminnalle, tarjoaa mahdollisuuden ohjattavalle kokea ja osallistua. 

Osallistava vuorovaikutus ei synny itsestään, vaan myös ohjaajan on yleensä sisäi-

sesti jollakin tavoin valmistauduttava praksikseen (5.1.). Istunnossa ohjaaja pitää 

yllä praksiksen mahdollistavaa vuorovaikutusta (5.2). Praksiksessa luottamus ja 

monenlainen konfliktisuus kytkeytyvät toisiinsa, ja ne molemmat yhdessä mahdol-

listavat ohjattavan oppimisen (5.2.1.). Ohjaaja tekee praksiksessa konkreettisia te-

koja, joilla osallistava yhteistoiminta syntyy, säilyy ja joiden välityksellä ohjattava 

voi hyödyntää saamaansa kokemusta (5.2.2, 5.2.3, 5.2.4).  

 

 

 

 
482 YTE 2017, 50 - 52, 112. 
483 YTE 2017, 112 - 113, 146 - 147.  
484 YTE 2017, 7, 15. 
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5.1. Työnohjaajan suhde itseensä vuorovaikutuksen ja praksiksen edellytyksenä  

 

Useimmat ohjaajat valmistautuvat jollakin tavoin tulevaa ohjausistuntoa varten. 

Ohjaajan valmistautuminen vaikuttaakin olevan keskeinen elementti monenlaisessa 

ohjauksessa (3.2.2.).  

Käytän jatkossa ohjaajan itsensä kanssa toteuttamasta toiminnasta ilmaisua 

itsensä kanssa aikaansaatu yhteistoiminta. Asetelman vuoksi on mielekästä puhua 

yhteistoiminnasta, vaikka toimijoita onkin vain yksi. Reflektiivinen omaa toimintaa 

tarkasteleva työote on kuin yhteistoimintaa, jossa ohjaaja on sekä se, joka tarkaste-

lee toimintaa että se, jonka toimintaa tarkastellaan.  

Ulkoisten tilajärjestelyiden ohessa ohjaaja tekee itsensä kanssa sisäistä työtä, 

jolla hän luo itselleen hyvän ohjaamisen edellytyksiä. Ohjaaja haluaa praksiksen 

toteutuvan parhaalla mahdollisella tavalla, eikä hän halua ainakaan olla toiminnan 

este ja hidaste.485 Kuvitteellinen, meille jo tuttu työnohjaaja voi valmistautua oh-

jaukseen vaikka seuraavalla tavalla.  
 

Ohjaaja pohtii, että hänen on tärkeää olla läsnä sekä fyysisesti että henkisesti alkavassa is-
tunnossa. Hän tuntee itsensä väsyneeksi ja hajamieliseksi ja aamuinen riita tuttavan kanssa 
myös mietityttää. Hän tuntee harmistusta, koska hän on ehkä ottanut itselleen liikaa töitä ja 
motivaatio ohjata on välillä kadoksissa. Hän päättää puuttua näihin asioihin myöhemmin ja 
siirtää nyt sivuun häiritsevät ja keskittymistä haittaavat ajatukset. Hänen on kyettävä anta-
maan tila ohjattavien tarpeille ja niistä kertoville ilmaisuille. 
 
Ohjaaja menee aikaisemmin ohjaustilaan, istahtaa hetkeksi ja rauhoittaa itseään hengittä-
mällä syvään. Hän miettii ohjattaviaan ja huomaa kokevansa tehtävänsä kaikesta huolimatta 
merkitykselliseksi. Hän on etuoikeutettu, koska saa istunnoissa kokea ja ajatella mielenkiin-
toisia asioita. Tuleva tilanne on hänen otettava vastaan sellaisena, millaiseksi se muodostuu, 
ohjattavien on annettava puhua omalla äänellään itselle tärkeitä asioita.  
 

 

Ohjaajan on tärkeä olla istunnossa läsnä kokonaisvaltaisesti, havainnoida ilmaistuja 

asioita keskittyneesti ja kyetä tunnistamaan ohjattavien ajankohtaisia tarpeita ja ha-

luja. Läsnäoloon perustuva havainnointi antaa ohjaajalle valmiutta suunnata oh-

jausta ohjattavan kannalta tarkoituksenmukaisesti. Ohjaaja tekee tunnetyötä, jolla 

hän ylläpitää yhteistyössä ohjattavan kanssa ohjausta edistäviä tunteita, ajatuksia ja 

asenteita. Tunnetyön merkittävyys vaihtelee eri ohjausmuodoissa. Opetuksellisessa 

ohjauksessa tunteiden merkitys vuorovaikutuksessa voi olla vähäisempi kuin esi-

merkiksi työnohjauksessa.486  

 
485 TVS 2001, 355 - 357; OOK 2001, 86 - 94, 149 - 150. 
486 TVS 2001, 355 - 357, 378 - 380. 
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Käytän termiä itseissuhde ohjaajan toiminnasta, jossa hän yhteistyössä itsensä 

kanssa pyrkii saamaan itsessä aikaan ohjausta edistäviä edellytyksiä. Edellä kuvit-

teellinen ohjaaja valmistautuu istuntoon työstämällä itseissuhdetta, jonka ytimessä 

on itseä koskevien asioiden tiedostaminen. Vaikuttaa siltä, että ohjaajan on luotava 

tällainen itseissuhde, jos hän haluaa parhaalla tavalla mahdollistaa vuorovaikutuk-

sen ja praksiksen syntymistä. Mitä tiedostaminen on? Miksi se on oleellinen ohjaa-

jan itseissuhteessa? Mihin ohjaajan tulee tiedostamisensa kohdistaa?  

Työnohjauskirjallisuudessa todetaan, että ohjaajan tulee kohdistaa huomionsa 

toimijuuden edellytyksiin ihmisenä ja ohjaajana.487 Lisäksi ohjaajan on hyvä tie-

dostaa ohjauksessa aina mukana oleva ohjaus- ja kasvatusparadoksi,488 ja pohtia 

aktiivisesti tavoitteiden, parhaillaan käsillä olevan toiminnan ja siinä käytettyjen 

teorioiden ja menetelmien kytkeytymistä toisiinsa.489 Tarkastelen seuraavaksi näitä 

asioita.  

 

5.1.1. Tiedosta toimijuutesi edellytyksiä ihmisenä ja ohjaajana  

 

Suomen työnohjaajien eettisissä periaatteissa ohjaajan työskentelyn tärkeäksi edel-

lytykseksi todetaan ohjaajan suhde itseensä.  

Työnohjaaja on aidosti oma itsensä, sillä hänen persoonallisuutensa on hänen tärkein työvä-
lineensä. Työnohjaaja ei ylitä oman pätevyytensä rajoja. Jos ylitys kuitenkin tapahtuu, hän 
ottaa sen opiksi ymmärtääkseen, missä rajat kulkevat. Työnohjaaja huolehtii omien voima-
varojensa turvaamisesta ja ammattitaitonsa kehittämisestä. Työnohjaajan toimintaan kuuluu 
pohtia kriittisesti, avoimesti ja ammatillisesti omaa työskentelyä. Työnohjaaja ei saa toimia 
ratkaistakseen omia henkilökohtaisia ristiriitojaan tai korvatakseen sitä, mitä vaille on 
omassa elämässään jäänyt. Työnohjaaja kantaa vastuuta siitä, että hänen työmääränsä pysyy 
kohtuullisena ja työnsä laatu hyvänä.490 

 

 

Ohjaaja, ollessaan oma itsensä ja samalla väline ohjattavan auttamisessa, tutkii toi-

mintaansa persoonallisuutensa ja ammatillisen roolin liittymiskohdassa. Ohjauk-

sessa ohjaaja ei saa toimia henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämiseen tähtäävien 

intressien pohjalta, vaan pääasiassa edistää vain ohjaajana toimimista edistäviä in-

tressejä.491  

 
487 Ks. esim. OOK 2001, 9, 13, 16, 28, 86 - 87, 92 - 94. 
488 TVS 2001, 372 - 373, 380 - 381. 
489 TVS 2001, 10 - 20. 
490 https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet. Luettu 14.4.2019. 
491 TVS 2001, 373 - 381. 
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Ohjauksessa keskeinen tiedostaminen voidaan hahmottaa vaiheittain etene-

vänä tiedostamisen jatkumona. Jatkumossa ohjaaja luo ensiksi itseensä tiedostavan 

suhteen, josta käsin hän voi kohdata ohjattavan sillä tavoin, että ohjattava voi tie-

dostaa toimintaansa ohjauksessa ja hänelle alkuperäisessä merkittävässä yhteistoi-

minnan ympäristössään. Ohjaajan itseymmärryksen kautta edetään ohjattavan it-

seymmärryksen kasvamiseen, ja edelleen ohjattavan parempaan työsuoritukseen. 

Usein tiedostaminen laajenee myös ohjattavan työyhteisön vuorovaikutukseen ja 

jatkuu edelleen ohjattavan asiakkaissa. Ohjattava toimii ohjauksensa ansiosta työs-

sään sillä tavoin, että esimerkiksi ohjattavan oppilas tai sosiaalityön asiakas näyttä-

vät lisäävän tietoisuutta itsestään.  

Työympäristössä ohjattavan käyttöön tuleva kyky tiedostaa itsensä ja työnsä 

tuottaa hänelle havaintoja ja oivalluksia, joita tämä voi tuoda jälleen ohjaukseen 

tarkasteltaviksi. Havainnollistan tiedostamisen jatkumoa alla olevassa kaaviossa.  

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 6. Tiedostamisen jatkumo 

Ohjaajan itseymmärrys on keino saavuttaa tavoitetila, jossa ohjattava kykenee te-

kemään työtään entistä paremmin. Mitä siihen johtava kehityskulku sisältää? Koska 

tiedostaminen on ohjauksen ydinasia, tarkastelen seuraavaksi tarkemmin sitä, mil-

laisiin asioihin tiedostaminen ohjausta käsittelevässä kirjallisuudessa kytkeytyy.  

Ajatus itsen tiedostamisen kautta saavutettavasta paremmasta toiminnasta ja 

täydemmästä elämästä on kulttuurissamme vanha.492 Tiedostamisen ajatus on ollut 

 
492 Länsimaisen kulttuurin perusoletus: tunne itsesi, niin kykenet toimimaan paremmin. Antiikin 
filosofian hyve-etiikassa sekä Sokrateella, Aristoteleella ja Platonilla oli ajatus itsen tuntemisesta, 
tiedostamisesta hyvän toiminnan ja onnellisemman elämän mahdollistajina. Myös kristillisessä pe-
rinteessä on keskeistä itsen tunteminen, parannuksen teko ja näiden avulla on kristityn mahdollisuus 

 

Työnohjaaja 
luo entistä 
tiedostavam-
man suhteen 
itseensä 
 

Ohjattava luo 
entistä tiedosta-
vamman suh-
teen itseensä 
 

Ohjattavan 
tiedostaminen 
ja toiminta pa-
ranevat alku-
peräisessä yh-
teistoiminnan 
ympäristössä  
 

Ohjattavan asiakas ja 
myös työyhteisön jä-
senet lisäävät ohjat-
tavan kanssa tapahtu-
vassa yhteistyössä 
tiedostamistaan eri-
laisista asioista ja 
vahvistavat näin toi-
mijuuttaan  
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keskeinen myös psykoanalyyttisessä sekä psykodynaamisissa teorioissa ja niihin 

pohjautuvassa psykoterapiassa, jotka ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen sy-

västi monien asioiden tarkastelutavoissa.493 Myös työnohjausta käsittelevässä kir-

jallisuudessa ajatus tiedostamisesta on keskeinen. Tämä on seurausta siitä, että 

työnohjauksessa on käytetty toiminnan tukena paljon psykoanalyyttistä ja psyko-

dynaamista ajattelutapaa.494  

Kirjallisuudessa puhutaan keskeisesti ohjaajan toimintaan vaikuttavasta pii-

lotajuisesta uskomusjärjestelmästä, käyttöteoriasta, jota ohjaajan ja ohjattavan ole-

tetaan tiedostavan. Tiedostaminen synnyttää ohjattavassa ristiriidan kokemuksen ja 

toiminta voi sen avulla kohentua.495 Organisaation oppimisen tarkasteluissa puhu-

taan sisäisistä mentaalisista malleista (mental models), joiden ristiriitaisuuden tie-

dostaminen on oleellinen oppimisen ja kehityksen edellytys.496  

Ohjauksen ydintoiminnot pohjautuvat suurelta osin psykodynaamisen tera-

pian käytäntöihin.497 Vaikutus näkyy esimerkiksi siinä, millä tavoin ohjaaja mah-

dollistaa ja ylläpitää vuorovaikutusta. Ohjaajan oma mieli on elävä tutkimusväline 

ja keskeinen auttamisessa. Psykoterapeutin tavoin ohjaaja pohtii mielessään vuoro-

vaikutusta ja siinä välittyviä tunteita. Ohjaaja kokee ohjattavan häneen heijastamia 

tunteita ja rinnakkaisesti ohjattavan ilmaisemiin asioihin kytkeytyviä hänessä it-

sessä syntyviä reaktiivisia tunteita. Tämän kaltaisesta tunnevuorovaikutuksesta 

käytetään ohjauskirjallisuudessa ja psykoterapiassa termejä transferenssi ja vas-

tatransferenssi.498  

Psykoanalyyttisesti ja psykodynaamisesti asennoitunut ohjaaja ajattelee itse-

ään terapeutin tavoin säiliöksi, johon ohjattava sijoittaa epäkypsiä ja itselle hankalia 

 
saavuttaa parempi elämä. Kirkkoisä Augustinus tiedosti itseään ja tutki syvällisesti himojaan ja ha-
lujaan. Luostariperinteen ripittäytymiskäytännöt kytkeytyvät myös ajatukseen itsen tuntemisesta ja 
paremmasta elämästä. Ks. esim. Alhanen 2007. 
493 Sigmund Freud kehitti psykoanalyysin 1900-luvun alussa. Myöhemmät psykodynaamiset ajatte-
lutavat pohjaavat Freudin teoriaan. Ks. esim. Mahler, Jung, objektisuhdeteoria ja Bionin teoria mer-
kitysten ja ajattelun synnystä ihmismielessä. Psykodynaaminen lähtökohta on ollut keskeinen työn-
ohjauksessa. Ks. esim. Gross 1996, 506 - 546, 529 - 572; TVS 2001, 214 - 261.  
494 Monet työnohjaajat ovat psykiatrisia sairaanhoitajia ja monet psykoterapeuttityönohjaajat ovat 
käyttäneet runsaasti psykoanalyyttis-dynaamista teoriaa ohjatessaan. He ovat painottaneet keskei-
sesti tiedostamisen käsitettä. Ks. TTO 1983, 19 - 20; HAJ 1983, 14 - 15, 79 - 81. Työnohjauksen 
filosofisia ja kehityspsykologisia perusteita tarkasteleva teos nostaa myös keskeiseksi tiedostamisen 
-käsitteen. Kirjoittaja sitoutuu kehityspsykologiseen psykoanalyyttiseen objektisuhdeteoriaan. Ks. 
TVS 2001, 262 - 305. 
495 Käyttöteorian käsite otettiin aktiiviseen käyttöön 2000-luvun alussa, kun ohjausta tarkasteltiin 
kirjallisuudessa erityisesti kasvattamisena ja oppimisena. Ks. OOK 2001, 86 - 94. 
496 Ks. FDL 2006, 163 - 190. 
497 Keskeinen työnohjauksen toteuttamisen viitekehys on meillä ollut psykoanalyyttis-fenomenolo-
ginen näkökulma yhdistettynä systeemiseen tarkasteluun. Ks. Keski-Luopa 2018.  
498 TVS 2001, 262 - 305, 419 - 424; PLV 2001, 99 - 103; TMM 2009, 55 - 56, 58 - 59. 



162 
 

ajatuksia ja tunteita. Ohjaaja säilöö näitä mieleensä, jalostaa niitä ja palauttaa ne 

jälleen ohjattavan käytettäväksi. Ohjaajan palauttava toiminta saa ohjattavassa ai-

kaan oivalluksia, uusia kokemuksia ja oppimista. Tällaisesta säilövästä ja palautta-

vasta toiminnasta käytetään kirjallisuudessa termiä container-funktio.499 Ohjaajan 

on ajateltu myös hyötyvän omasta psykoterapiasta, koska sen uskotaan lisäävän ob-

jektiivisuutta suhteessa ohjattavaan. Tietoisuuttaan laajentanut ohjaaja varmistaa 

paremmin sen, etteivät hänen ja ohjattavan intressit, halut ja tarpeet sekoitu haital-

lisesti toisiinsa.500  

Myös kognitiivista psykologiaa ja kognitiivista psykoterapiaa on käytetty oh-

jauksessa apuna. Ohjaukseen on saatu tältä suunnalta erilaisia menetelmiä (2.2.3.). 

Kognitiivisesti painottuneessa ohjauksessa ohjaajan itsetiedostus ei ole yhtä mer-

kittävä asia kuin psykodynaamisessa lähtökohdassa. Jos ohjausta jäsennetään oppi-

misen näkökulmasta, vaikkapa reflektiivisen kokemuksellisen oppimisen teoriasta 

käsin, ohjaajalta edellytetään reflektiossa vain riittävää itsetiedostusta. Hänen ei tar-

vitse tiedostaa itseään kovinkaan syvällisesti, eivätkä tunteet ole ohjaussuhteessa 

kovin merkittävässä asemassa. Erityyppisessä ohjauksessa ohjaajan tiedostavan it-

seissuhteen syvyys vaihtelee hyvän ohjauksen edellytyksenä. Psykoterapian ja 

työnohjauksen yhtäläisyyksiä501 ja eroja502 on kirjallisuudessa paljon pohdittu.  

Kaikista lähtökohdista käsin työskennellessään yhteistä on se, että ohjaaja 

pyrkii aina auttaessaan olemaan riittävän toimiva väline. Ohjaaja on osa ohjattavan 

kehittymistä mahdollistavaa oppimisympäristöä.503 Ohjaaja kohdistaa itseensä itse 

aikaansaamaansa yhteistoimintaa, jossa hän kohentaa ohjaajana toimimisen edel-

lytyksiään ennen ohjausta ja sen aikana. Hän luo edellytyksiä vuorovaikutukselle, 

jossa välineelliseltä, omia intressejä painottavalta minätilaiselta tasolta siirrytään 

me-tilaan, jossa tavoitellaan myös keskinäistä vuorovaikutusta. Tämä tarkoittaa 

sitä, ettei ohjaaja voi pitää itseään ohjattavalle vain pelkkänä välineenä. Jotta yhteys 

 
499 TVS 2001, 288 - 292. 
500 HAJ 1983, 80 - 81.  
501 OOY 2014, 116 - 117. Ohjausta ja terapiaa yhdistävät esimerkiksi prosessiin keskittyminen, oh-
jattavaa emotionaalisesti kannattelevan ilmapiirin luominen ja yhdessä asioiden tutkiminen. Rat-
kaisu- ja voimavarakeskeisessä ja johonkin tuotokseen tähtäävässä ohjauksessa usein korostetaan 
ongelmien ratkaisuja ja suoraa opettamista.  
502 Ohjauksessa ei erityisesti muokata ja tulkita ohjattavan huolia. Ohjattavaa ei diagnostisoida, eikä 
hänestä tehdä persoonaan ja johonkin soveltuvuuteen kohdistuvaa arviota. Tärkeää ei ole myöskään 
tehdä tulkintoja ohjattavan käyttäytymisestä ja puheesta sillä tavoin, että esille saataisiin asioiden 
piilossa olevia kytkentöjä. Ohjauksessa ohjaaja voi ottaa suoremmin kantaa asioihin ja viedä kes-
kustelua eteenpäin. Ohjauksessa on tärkeää yhteistoiminnan tasa-arvoisuus, arvoja koskeva lä-
pinäkyvyys. Ohjaaja ei ole ohjattavan asioiden parempi ymmärtäjä, ja hänen tulee välttää liian suo-
raa vaikuttamista. Ohjattavalla oletetaan olevan terveen ihmisen autonomia ja ymmärrys asioista.  
503 TVS 2001, 372 - 386. 
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ohjattavaan syntyy, tarvitaan lisäksi aitoa itseisarvoista osapuolten ihmisyyden tun-

nustamista.504 

Koska ohjaajan itsensä tutkiminen, tiedostaminen ja kehittyminen tapahtuvat 

käyttöteorian ja mentaalisten mallien alueella, tarkastelen seuraavaksi tarkemmin 

ohjaajien kirjallisuudesta laajasti omaksumaa käyttöteorian käsitettä.505 Ohjaajia on 

kehotettu luomaan itselleen ohjausta hyödyttävä ja siinä toimiva käyttöteoria.506 

Konkretisoin käsitettä tutun kuvitteellisen ohjaajan näkökulmasta.  

 
Ohjauksen loputtua ja ohjattavien lähdettyä ohjaaja miettii istuntoa edeltäviä ajatuksiaan ja 
tunteitaan. Hän palaa ajatukseen, että hänellä on liikaa töitä ja negatiivinen tunne ohjaajana 
toimimisestaan. Ohjattava oli kysynyt istunnossa häneltä, miettiikö hän koskaan itseään ja 
omaa hyvinvointiaan. Ohjaaja huomasi yllättyneensä ohjattavansa kysymyksestä, toisaalta 
tuli jostain syystä hyvä olo. Hän oivaltaa yllättäen, että eräs lapsuudenkodista lähtöisin oleva 
ajatus vaikuttaa hänen toiminnassaan edelleen: Näytä, että aina sinun on mahdollista sel-
viytyä ja saada mitä haluat. Kunhan vain itse yrität. 
 
Hän on halunnut suoriutua yksin ja osoittaa selviytyvänsä. Hän oivaltaa olevansa istun-
noissa usein melko pidättyvä. Itsestä ei ole hyödyllistä kertoa ohjattaville mitään, ei ainakaan 
ole hyvä tuoda esille omaa keskeneräisyyttä. Miksi ohjattavan kysymyksestä tuli hyvä olo? 
Niin, hänkin tarvitsee tukea ja mielessä olevien asioiden jakamista jonkun kanssa. Täytyisi 
uskaltaa olla myös heikko ja keskeneräinen. Hän päättää jälleen tauon jälkeen aloittaa 
oman, ohjausta tukevan ohjauksen.  
 

 

Edellisessä tilanteessa ohjaajan toimintaan vaikuttivat tämän omaksuma käyttöteo-

ria ja mentaaliset mallit. Tarkastelemalla ristiriidan kokemustaan ohjaaja tiedosti 

toimintansa taustauskomuksia, ja hänelle mahdollistuu tämän avulla jatkossa oman 

toimintansa muuttaminen.  

Miten käyttöteoria rakentuu ja muuttuu? Käyttöteoria rakentuu yksilökehi-

tyksessä kokemusten kautta ja sisältää varsinaisesti toimintaamme ohjaavia perus-

oletuksia. Käyttöteoria eroaa paljastetusta teoriasta, joka rakentuu tietoisemmista 

uskomuksista ja ilmaisuista, joiden mukaan uskomme toimivamme. Käyttöteoria ja 

paljastettu teoria tulevat ristiriitaisina ja eroineen esille ajattelussamme ja toimin-

nassamme. Kirjallisuudessa keskeinen ajatus on, että jos ihminen ei havaitse eikä 

tiedosta käyttöteoriansa vääristymiä ja puutteita, hänen kehityksensä ja oppimi-

sensa rajoittuu ja estyy.507   

 
504 Praksiksessa ohjaaja ei voi olla pelkkä väline ohjattavan edistymisessä. Jos päämäärät ja yhdessä 
tekeminen erotettaisiin täysin toisistaan, toiminnasta tulisi tuottamista (poiesis). Praksiksessa, kuten 
ohjauksessa, päämäärät ovat jo osittain sisällä tekemisessä ja yhteistoiminta on myös itsetarkoituk-
sellista. Hyvä ohjaus toteutuu vain yhteistä käytäntöä toteuttaen praksistyyppisesti. Ks. YTE 2017, 
49 - 52.  
505 Ks. esim. OOK 2001; TVS 2001; FDL 2006. 
506 OOK 2001, 86 - 94.  
507 OOK 2000, 86 - 94; TVS 2001, 108 - 121; KKO 2018, 85 - 86. 
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Käyttöteorian merkitysten, ajattelun ja toiminnan syntymisen mekanismit 

ovat tiedostamattomia, ja siksi usein havaitsemme ympäristöä puutteellisesti ja toi-

mimme siinä automaattisesti rutiinilla. Osittainenkin käyttöteorian tiedostaminen 

antaa mahdollisuuden ymmärtää ajatteluamme ja sitä, miten muodostamme asioista 

käsityksiä. Ristiriita kasvattaa haluamme ymmärtää asioita ja tiedostaminen mah-

dollistaa toimintamme perusteiden näkemisen, kertomisen, arvioinnin ja toisilta pa-

lautteen saamisen.508 

Yksilöiden toisistaan eroavien ja toisilleen ristiriitaisten käyttöteorioiden 

kohtaamiset mahdollistavat tilanteita, joissa niitä voidaan tutkia, tiedostaa, niistä 

oppia ja muuttaa toimintaa.509 Parhaimmillaan yksilö ymmärtää havaintojensa ja 

oletustensa perustuvan suurelta osin vain subjektiiviseen kapeaan ymmärrykseensä. 

Tämä oivallus muuttaa yksilön käyttöteoriaa. Epäsuhdan ja ristiriidan kokemuksen 

tietoinen havainnointi motivoivat yksilöä muuttamaan käyttäytymistään pysyvästi 

haluamaansa suuntaan.510 

Myös psykologinen tutkimus osoittaa suuren osan tiedonkäsittelystämme ais-

timuksista havaintoihin ja erilaisiin päätelmiin tapahtuvan paljolti tietoisuutemme 

ulkopuolella. Tarkkaavaisuus kohdistetaan parhaillaan tapahtuvan toiminnan kan-

nalta oleellisiin toiminnan piirteisiin ja toimimme automaattisesti. Ristiriitaiset kä-

sitykset ja epäonnistunut toiminta saavat meidät etsimään lisätietoa, jonka avulla 

sopeudumme vallitsevaan tilanteeseen paremmin. Psyykkiseen toimintaan kytkey-

tyy monia rajoitteita, jotka vaikeuttavat pyrkimystä tiedostaa itseämme.511  

Miten käyttöteoriat vaikuttavat ihmisten toimiessa yhdessä? Ennakkokäsityk-

semme voivat vääristää ilmaistujen ajatusten tulkitsemista ja toisten ymmärtämistä. 

Kirjallisuudessa todetaan tärkeäksi se, että on hyvä havaita ohjaajan ja ohjattavan 

käyttöteorioiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Jos ohjaaja kykenee erottamaan oman ja 

 
508 TVS 2001, 110 - 111.  
509 TVS 2001, 110 - 121. 
510 OOK 2001, 86 - 94.  
511 Gross 1996, 119 - 152, 768 - 769, 432 - 434. Psykologian systemaattisissa yleisesityksissä käsi-
tellään psyykkisen toiminnan piirteitä. Psyykkiset mekanismit vääristävät suurta osaa tiedonkäsitte-
lystä. Esimerkiksi psyykkisen itsesäätelyn yhteydessä defenssit vääristävät asioiden havainnointia 
ja tulkintaa eduksemme. Myös attribuutioerheet, antamamme vääristyneet selitykset omalle ja tois-
ten toiminnalle värittävät havaintoja ja ajattelua. Psykologian näkökulmasta olemme ensisijaisesti 
omaa etua, sopeutumista ja selviytymistä edistäviä. Ihminen myös jalostaa psyykkisiä prosessejaan 
”salonkikelpoisiki” pyrkimällä antamaan toisille itsestä todellisuutta paremman vaikutelman. Kog-
nitiivinen dissonanssi kuvaa ihmisen automaattisen, skemaattisen toiminnan murroshetkeä. Ristirii-
dan kokemuksessa mielessä olevien skeemojen raottuminen mahdollistaa niihin uuden tiedon su-
lauttamisen (assimiloinnin). Mielessä ollut skeema usein muuttuu (akkomodaatio) ja silloin uusi 
kokemus, ymmärrys ja toiminnan kohentuminen mahdollistuvat. Ks. esim. Gross 1996. Psychology 
– The Science of Mind and Behavior.  
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ohjattavan sisäiset merkitysmaailmat toisistaan riittävästi, ohjaaja voi reagoida oh-

jattavaan asianmukaisemmin. Ohjaaja tiedostaa ja erottaa omat merkitykset, intres-

sit, halut, ajatukset ja tunteet erilleen ohjattavan vastaavista. Tämän jälkeen ohjaa-

jan uskotaan havaitsevan paremmin ohjattavalle tärkeitä ja oleellisia asioita.512   

Jotta ohjaaja voisi toimia edellä kuvatulla tavalla, hänen on parannettava ha-

vainto- ja päättelyprosessiensa laatua saadakseen paremman havaitsemiskyvyn ja 

ymmärryksen. Tiedostaminen, riittävä tosiasioiden näkeminen ja riittävän todet us-

komukset mahdollistavat ohjaajan aidon toimijuuden. Ohjaajan on tutkittava, mitkä 

hänen käsityksistään ovat riittävästi perusteltuja niin, että ne soveltuvat ohjauksessa 

toiminnan lähtökohdaksi.  

Ohjaaja kohdistaa huomion itseensä ja tutkii toimintansa perusteita tiedosta-

vassa itseissuhteessa. Käytän tällaisesta toiminnasta termiä toimintaa koskevien us-

komusten selvennystyö. Ohjaaja pyrkii jollakin tavoin vaikuttamaan ihmisenä ja oh-

jaajana toimimisen edellytyksiinsä, jotta hän voi entistä paremmin asettaa itselleen 

ohjauksen kannalta keskeisiä tavoitteita, päämääriä ja keinoja.513 Ohjaaja pyrkii siis 

tiedostamaan käyttöteoriaansa ja tutkii uskomuksia toimintansa perusteista arvioi-

den niiden käyttökelpoisuutta toiminnan lähtökohtana.  

Tiivistäen voidaan todeta, että ohjaajan on oltava riittävästi tietoinen omista 

intresseistä ja preferensseistä, jotta hän voi yhteistoiminnassa asettaa ja muotoilla 

ohjauksen kannalta suhteellisen järkeviä toiminnan päämääriä ja keinoja näiden 

saavuttamiseksi. Keinojen on oltava jollakin tavoin suhteessa ohjauksen päämää-

riin. Suhteellinen järkevyys tarkoittaa sitä, että osapuolet voivat todennäköisesti 

saavuttaa yhdessä hyödyllisiksi arvioituja päämääriä käytettävissä olevilla keinoilla 

ja käytettävissä olevassa ajassa.  

Ohjaaja pyrkii ihmisenä täyttämään toimijuuden vähimmäisedellytykset, joita 

kuvasin rationaalisuus-, intentionaalisuus- sekä kyvykkyysehdon avulla. Ohjaaja 

haluaa toteuttaa toiminnassaan erityisesti hyvänä ohjaajana olemisen edellytyksi-

ään. Ohjaaja tutkii itseään ja kykenee paremmin ottamaan huomioon ohjattavan toi-

 
512 TVS 2001, 363 - 372.  
513 Käytän tässäkin luvussa alaviitteissä tapahtuvassa päättelyprosessin avaamisessa edellisen luvun 
tavoin kirjainta A kuvaamaan ohjaajaa ja kirjainta B kuvaamaan ohjattavaa. A:n edellytyksiinsä vai-
kuttaminen on ilmaistavissa V-relaation avulla. Korvaan itseensä vaikuttamisessa nyt B-muuttujat 
A:lla: V [A, A, c, dA, (A, f, e), g, hA]. Ohjaaja (A) vaikuttaa itseensä (A:han) keinolla c muuttaak-
seen itsensä (A:n) toimijuuden ehtoja dA niin, että hän itse (A) voisi asettaa / asettaisi päämäärän e 
/ voisi tavoitella päämäärää e, keinolla f olosuhteissa g, ja tämä toiminta toteuttaa hänen itsensä 
intressin hA.  
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mijuuden sisäisiä tekijöitä, joita hän pyrkii ohjattavassa lisäämään. Ohjaaja voi ar-

vioida omia voimavaroja, motivaatiota, kykyjä ja toiminnan vaatimia erilaisia uh-

rauksia. Tutkinnan johtopäätöksenä ohjaaja kokee kykenevänsä auttamaan ohjatta-

vaa tai hän voi myös vetäytyä auttamisesta. Osapuolet tekevät tilanteissa erilaisia 

valintoja, jotka eivät kaikki voi toteutua samanaikaisesti. Valintojen hyötyjä ja hait-

toja on siksi pohdittava. Toimintavaihtoehtojen tuomia seurauksia, esimerkiksi yk-

silön toiminnan vuoksi tekemiä uhrauksia kutsutaan toiminnan vaihtoehtoiskustan-

nuksiksi.514  

Ohjaaja tiedostaa toiminnassaan ohjausta vaikeuttavia ja sitä estäviä ulkoisia 

ja sisäisiä tekijöitä. Ulkoinen este voi olla esimerkiksi ohjaustilan meluisuus, tilan 

huono valaistus ja muut vuorovaikutusta heikentävät olosuhteet. Ohjaajan sisäisiä 

esteitä voivat olla esimerkiksi tarkkaavuuden kohdistamista hankaloittavat tekijät 

kehon fysiologiasta psyykkisiin esteisiin. Ohjaaja voi poistaa esteitä rauhoittamalla 

itseään ja työstämällä ajatuksiaan sekä tunteitaan. Ohjaaja tekee kaikenlaisessa oh-

jauksessa jonkinlaista tunnetyötä, jolla hän aikaansaa ja ylläpitää auttamiseen sopi-

via ammattimaisia tunteita ja ajatuksia (3.2.2.).  

Miten ohjaaja poistaa itsen kanssa aikaansaadussa yhteistoiminnassa515 toi-

mintansa esteitä, suuntaa tarkkaavaisuuttaan ja tekee tunnetyötä? Ohjaaja saa itsel-

leen ohjauksessa hyväksi ajateltuja emotionaalisia ja kognitiivisia edellytyksiä poh-

tiessaan ja tarvittaessa muuttaessaan toimintansa perusteena olevia uskomuksia. 

Ohjaajan tietoisuus omista intresseistä ja preferensseistä kasvaa, minkä jälkeen oh-

jaaja voi aikaisempaa järkevämmin muotoilla ohjauksen kannalta hyödyllisiä pää-

määriä ja toimintatapoja. Ohjaaja voi toimia ohjattavaa kohtaan entistä tarkoituk-

senmukaisemmin. Toisaalta intressien ja preferenssien tietoinen pohdinta ei yksin 

riitä ohjaajalle hyvän toiminnan perustaksi, vaikka pohdinta antaa hänelle valmiutta 

parempaan ohjaamiseen.  

Ohjaajalla on nyt valmiutta suunnata ohjausta ohjattavaa hyödyttävästi, li-

säksi hän kuitenkin tarvitsee vielä rauhoittumista ja keskittymistä. Tiivistetysti to-

deten, ohjaajan on oltava ensin läsnä itselleen, jonka jälkeen hän ainoastaan voi 

olla läsnä ohjattavalle ja tämän myötä hallittu reagointi ohjattavaan yhteistoimin-

 
514 YTE 2017, 156. 
515 Edellä jo totesin, että reflektiivinen omaa toimintaa tarkasteleva työote on kuin yhteistoimintaa, 
jossa ohjaaja on sekä se, joka tarkastelee toimintaa että se, jonka toimintaa tarkastellaan. Asetelman 
vuoksi on mielekästä puhua yhteistoiminnasta, vaikka toimijoita onkin vain yksi. 
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nassa mahdollistuu. Muotoilemani periaate perustuu yleisiin tarkkaavaisuuden psy-

kologisiin lainalaisuuksiin.516 Itselleen läsnäolo on ohjaajan aktiivista omaan ke-

hoon, havainto-, ajattelu- ja tunneprosesseihin kohdistuvaa tietoisuutta ja valp-

pautta toimia. Ohjaaja voi tiedostaa intressejään, preferenssejään, motiiveja, moti-

vaatiota, päämääriään ja keinoja. Ne muuttuvat usein sisällöltään toiminnassa, ja 

hänen on oltava valmis tarkastelemaan niitä ja toimintaansa ohjaavia käsityksiä. 

Tämä edellyttää ohjaajalta valppautta ja läsnäoloa. Hänellä on oltava valmiutta uu-

distaa ohjausta palvelevia intressejä ja päämääriä. Hänen on ajantasaisesti tunnis-

tettava ohjaukseen kuulumattomat intressit ja siirrettävä ne toiminnassa toissijai-

siksi.  

Ilman ohjaajan läsnäoloa ohjaus hankaloituu, koska hänen on saatava itsestä, 

ympäristöstä, tilanteesta ja ohjattavasta informaatiota, jonka pohjalta hän voi toi-

mia. Jos ohjaajan tarkkaavaisuus ja tietoisuus ovat ohjaukseen kuulumattomissa 

asioissa, häneltä jää havaitsematta oleellisia tilannetekijöitä, ohjattavan intressejä 

ja tärkeitä tarpeita. Jos ohjaaja on henkisesti muualla, hän ei kykene säätelemään 

toimintaansa sillä tavoin, että ohjattava tulee autetuksi. Läsnäoleva ohjaaja voi 

kuulla ja huomioida ohjattavan intressejä ja auttaa ohjattavaa muotoilemaan juuri 

hänelle kiinnostavia oleellisia päämääriä ja saada aikaan toimintaa, jossa ohjattava 

haluaa olla mukana.  

Ohjaajan tunteet ovat osa ohjattavaan kohdistuvaa toimintavalmiutta. Poista-

essaan yhteistoiminnan esteitä ohjaaja pyrkii kohdistamaan huomiotaan omiin tun-

teisiin ja työstämään niitä. Ohjaaja saa tekemällään tunnetyöllä itsessä aikaan oh-

jauksen kannalta hyvänä ja ohjausta edistävänä pidettyjä tunteita. Tämän jälkeen 

myös ohjattavalle mahdollistuu ohjauksen kannalta hyödyllisten tunteiden kokemi-

nen. Ohjaaja luo sallivan, hyväntahtoisen, kriittisestä arvioinnista ja kritiikistä va-

paan turvallisen ilmapiirin. Ohjaaja tavoittelee empaattista viestintää, jossa ohjatta-

valle välittyvät työskentelyä edistävät tunteet ja asenteet.517  

 
516 Gross 1996, 262 - 274. Psykologian systemaattisissa yleisesityksissä kuvataan eri tasoista tark-
kaavaisuutta. Tarkkaavaisuus ilmenee automaattisesta ja refleksiivisestä tarkkaavaisuuden suuntau-
tumisesta tietorakenteiden ohjaamaan tarkkaavaisuuteen. Korkeampi tarkkaavaisuus on usein tavoit-
teellista, tahdottua ja hallittua tietoisuuden suuntaamista jopa jaettuihin samanaikaisiin kohteisiin. 
Ks. esim. Gross 1996. Psychology – The Science of Mind and Behavior.  
517 Erilaiset ammatit edellyttävät erilaisia tunteita ja tunnetyötä. Auttajalla on usein hyvä olla hyvän-
tahtoisuutta ja luottamusta herättäviä ”kodikkaita tunteita”, joissa vähennetään auttajan statuksen 
merkitystä ja jopa liioitellaan asiakkaan tärkeyttä. Ulosottoviranomainen voi viestinnässään alentaa 
asiakkaan statusta, jopa nöyryyttää ylästatuksesta käsin asiakasta ja luoda uhkan tunnetta. Ks. Hoch-
schild: Emotionaalinen työ, sukupuoli ja aika. Hänninen-Partanen-Ylijoki 2001, 209 - 214.  
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Ohjaaja pyrkii vähentämään istunnossa vaikuttavia ulkoisia ja sisäisiä toimin-

nan esteitä. Sisäisessä työskentelyssä ohjaaja itsensä tiedostamisen avulla mahdol-

listaa istunnossa läsnä olemisen ja pääsemisen tunnetyön välityksellä lähelle ohjat-

tavaa. Osapuolten välille jää aina kaikesta huolimatta myös jonkinlainen epätasa-

arvo ja etäisyys. Eriarvoisuus vuorovaikutussuhteessa on oleellinen ja hyödyllinen 

asia, koska se mahdollistaa ohjaajalle ohjattavan auttamisen. Tarkastelen seuraa-

vaksi ohjauksen ytimessä olevaa ohjaus- ja kasvatusparadoksia, ohjaustilanteen 

epätasa-arvoisuutta ja sen tiedostamisen hyötyä.   

 

5.1.2. Tiedosta ohjaus- ja kasvatusparadoksi  

 

Ohjaajan ja ohjattavan tasa-arvoisen yhteistyösuhteen ohessa ilmenevää epätasa-

arvoisuutta kuvataan kansainvälisessä keskustelussa esimerkiksi demokraattisen ja 

dialogisen, toisaalta autoritaarisen ja hallinnollisen clinical supervision -toiminnan 

välisillä eroilla.518 Myös suomalaisessa keskustelussa jännite on ajoittain nostettu 

esille.519 Ohjauksen on todettu aina sisältävän valtaan sisältyviä jännitteitä, joista 

on hyvä keskustella osallistujien kesken.520 

Jännite syntyy siitä, että ohjaajalla ja ohjattavalla on vuorovaikutuksessa erilai-

nen asema. Ohjaaja ei voi täysin pysyä eriarvoisessa asemassaan, vaan hänen on 

kohdattava ohjattava lisäksi pyrkimällä hänen kanssaan myös tasavertaisempaan 

suhteeseen. Ohjaajan on mentävä lähelle ohjattavaa ja saatava aikaan toimintaa, jo-

hon ohjattava haluaa osallistua. Jos ohjaaja ei pysty tähän, ei synny osallistavaa 

toimintaa ja ohjattavan on hankalaa hyötyä ohjauksestaan.521 Jotta yhteistoimintaa 

syntyy, ohjaajan ja ohjattavan on omaksuttava yhteiseksi tavoitteekseen ohjattavan 

auttaminen. Tämän kaltainen hyväksyminen edellyttää vastavuoroista tasavertaista 

yhteistoimintaa.522 Ohjattavan on itse aktiivisesti tavoiteltava omaa muutostaan, 

muuten hän ei tee ohjauksen edistymiseksi välttämättömänä pidettyjä asioita. Oh-

jattava voi esimerkiksi olla reflektoimatta tunteitaan ja ajatuksiaan ja jättää niitä 

ilmaisematta.  

 
518 Yegdich 1999, 1195 - 1196. Tania Yegdichin Journal of Advanced Nursing-lehdessä julkaistu 
artikkeli Clinical supervision and managerial supervision: some historical and conceptual consid-
erations.  
519 TVS 2001, 372 - 375. 
520 OOY 2014, 18 - 20. 
521 TVS 2001, 372 - 375. 
522 TVS 2001, 372 - 375. 
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Ohjauksessa tärkeä kysymys on, kenen tavoitteita siinä pyritään toteuttamaan 

ja kuka saa määritellä intressien tärkeysjärjestyksen ja tavoiteltavan hyvän? Suomen 

työnohjaajien eettisissä ohjeissa todetaan, ettei ohjaaja saa määrittää ohjauksen in-

tressejä ja tavoiteltavia hyviä itsestään käsin.  

 
On oltava lojaali ohjattavalle, ohjattavan esimiehille, työnantajalle ja organisaation perusteh-
tävälle. Työnohjaaja ei ota ohjattavan työyhteisön johtajuutta. Työnohjaaja työskentelee luot-
tamuksen ja avoimuuden rakentamiseksi ja työnohjaaja kunnioittaa myös kaikkea muuta or-
ganisaatiossa tapahtuvaa kehittämistyötä ja sitä tekeviä ihmisiä. 
 
Suhteessa ohjattavaan työnohjaaja kunnioittaa ohjattavan ammattitaitoa ja valintoja – silloin-
kin kun ne ovat johtaneet epäonnistumiseen. Työnohjaaja toimii niissä rajoissa, jotka ohjat-
tava asettaa, mutta on kokonaan vastuussa omasta ohjaustyöstään. Työnohjaaja jättää riittä-
västi tilaa ohjattavan kasvuun, liikkumiseen – jopa perääntymiseen. Suhteessa itseensä työn-
ohjaaja ei ylitä oman pätevyytensä rajoja. Jos ylitys kuitenkin tapahtuu, hän ottaa sen opiksi 
ymmärtääkseen, missä rajat kulkevat.523 

 

Ohjaajan tulee lähtökohtaisesti kunnioittaa ohjattavan ja organisaation hyväkäsi-

tystä, intressejä ja päämääriä. Tämä on ohjaajan usein jo intuitiivisesti toteuttama 

hyvän ohjaamisen periaate. Periaate ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ohjaaja samais-

tuu täysin ohjattavan mielenliikkeisiin ja antaa vain hänen suunnata toimintaa itse 

hyvänä katsomaansa suuntaan. Ohjaajan on edustettava jotakin muuta kuin pelkäs-

tään ohjattavan ajoittaisten halujen ja toiveiden näkökulmaa. Ilman ohjaajan roolin 

tuomaa toiseutta hänestä saattaa tulla ohjattavan intressien ja erityisesti preferens-

sien tyydyttämisen apuväline. Ohjauksen tavoitteiden on hyvä toteuttaa ohjattavan 

työhön liittyviä pitkän aikavälin intressejä, jotka voivat olla osittain myös ohjatta-

van halujen ja toiveiden vastaisia.524  

Auttamisen kannalta on siis eduksi, jos ohjaajan ja ohjattavan hyväkäsitykset 

poikkeavat toisistaan. Ohjaajalla onkin koulutuksensa ja ohjaajan työnsä ansiosta 

toisenlaisia arvoja ja toiminnan perusteluja kuin ohjattavalla. Ohjaaja edustaa roo-

lijaosta käsin luontevasti ohjattavalle jotakin laajempaa ja erilaista näkökulmaa. 

Ohjattava ei ehkä ole vielä tiedoissaan, harkinnassaan, toiminnassaan tai muussa 

sellaisessa vielä siellä, missä hän voisi parhaimmillaan olla. Ohjattava on pyytänyt 

ohjaajaa auttamaan siirtymisessä hänen kannaltaan parempaan ja edullisempaan ti-

lanteeseen. Auttaminen mahdollistuu toiseuden kokemuksen avulla, koska se saa 

 
523 http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet. Luettu 14.4.2019. 
524 Ohjaaja saattaisi pyrkiä vastaamaan ”kysyntään” tarjoamalla ensisijaisesti vain häneltä ohjattavan 
odottamia ja pyytämiä asioita ja olla hyvä ohjaaja väärällä tavalla. Tilanteessa ohjauksen ja ohjaajan 
hyväkäsitys heikkenisi eikä ohjattavaan syntyisi tarpeeksi auttamisen mahdollistavaa etäisyyttä. 
Toisaalta, jos ohjaaja jättää suurelta osin vastaamatta ohjattavan tarpeisiin, ohjaaja koetaan huonoksi 
ja hänet saatetaan vaihtaa toiseen.   
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ohjattavan ja myös ohjaajan reflektoimaan sekä muuttamaan ajatteluaan ja toimin-

taansa.525 

Edellä kuvaamastani jännitteestä käytetään kirjallisuudessa termejä ohjaus- 

ja kasvatusparadoksi sekä symmetrinen ja asymmetrinen suhde. Symmetrinen 

suhde kuvaa vuorovaikutuksen tasa-arvoa, jossa ohjaaja ja ohjattava tuntevat ja 

ajattelevat samankaltaisia asioita. Osapuolet osoittavat tilanteessa luottamusta ja 

empatiaa ja jakavat mahdollisesti toisiaan muistuttavia kokemuksia ja yhteisiä työn-

teon haasteita.526 Asymmetrinen suhde kuvaa vuorovaikutuksen eriarvoisuutta. Oh-

jaaja on vuorovaikutuksessa suhteessa ohjattavaan ulkopuolinen ja edustaa vahvasti 

ohjausinstituutiota arvoineen. Hän pyrkii ehkä olemaan etäinen ja neutraali ja hän 

seuraa yhteistoimintaa hieman kauempaa säädellen ilmaisujaan tavoitteiden suun-

taisesti.527  

 Vuorovaikutuksessa asymmetrisen ja symmetrisen suhteen jännitteessä oh-

jaaja antaa mahdollisuuden ohjattavalle ilmaista vapaasti kokemuksiaan. Hän yrit-

tää olla puuttumatta liikaa ohjattavan ilmaisuun. Toisaalta, jos ohjaaja ei puuttuisi 

vuorovaikutukseen lainkaan, ohjattavan kehitys ei todennäköisesti etenisi tavoittei-

den suuntaisesti. Ohjaaja puuttuu vuorovaikutukseen tavoitteiden ja arvioimansa 

hyödyn pohjalta. Käytän tällaisesta ohjaajan toimintaan puuttumisesta termiä inter-

ventio. Interventioiden on oltava asiallisia eikä ohjaaja esimerkiksi voi olla liian 

suoraviivainen ja loukkaava kommentoidessaan ohjattavan ilmaisua ja toimintaa. 

Jos ohjaaja rikkoo hyvän ohjauksen periaatteita, luottamus yhteistyöhön heikkenee, 

ohjattava ahdistuu ja suojautuu.528 

Ohjausparadoksin ohittaminen ja huomiotta jättäminen haittaa yhteistoimin-

taa. Ohjaajan on hyvä olla tietoinen jännitteestä ja kyettävä hyödyntämään sitä. 

Osapuolten tavoitteet ja intressit ovat usein toisilleen ristiriitaisia ja jännitteisessä 

suhteessa. Ohjausparadoksissa koetaan ja arvioidaan erilaisten tavoitteiden ja in-

tressien tärkeyttä, ensisijaisuutta sekä osapuolien erilaisia voima- ja valtasuh-

teita.529 Jos ohjauksessa ei huomioida intressien priorisointiin kytkeytyvää valtaa, 

luottamus vaikeutuu ja yhteistyön perusta heikentyy. Selvittämättömät valtasuhteet 

ovat haitallisia, koska ohjattava ei voi vakuuttua siitä, että ohjaaja välittää hänestä 

 
525 A:n hyväkäsityksen osana on jokin teoria, käsitejärjestelmä ja ihmiskäsitys, joka määrittelee suo-
tuisiksi A:n ja B:n yhdessä tavoittelemia asioita ja hyvänä pidetyn muutoksen suuntaa. Tämä lähtö-
kohta antaa praksikselle kohtaamisen puitteet.  
526 TVS 2001, 372 - 373. 
527 TVS 2001, 372 - 373. 
528 http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet. Luettu 14.4.2019. 
529 OOY 2014, 16 - 20. 
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ja suhtautuu jatkossakin häneen asianmukaisesti. Ohjattavan on pystyttävä arvioi-

maan ohjaajansa hyväntahtoisuutta intressiensä toteuttamisen ja yhteistyön jatku-

misen suhteen.  

Miten ohjaaja voi hyödyntää ohjausparadoksia? Paradoksin tiedostaminen ja 

sen tietoinen hyödyntäminen on keino, jolla ohjaaja voi edistää ohjauksessa monia 

hyvänä pidettyjä tavoitteita. Ohjaaja kohdistaa jälleen itseensä itsensä kanssa ai-

kaansaatua yhteistoimintaa, jossa hän pyrkii tiedostamaan ja tutkimaan itseissuh-

teen avulla vuorovaikutuksessa ilmenevää symmetrisen ja asymmetrisen välistä 

jännitettä. Jännitteen tiedostaminen mahdollistaa sen tietoisen hyödyntämisen.530 

Mihin tämä perustuu? Otan tarkastelun lähtökohdaksi kirjallisuudessa esitetyn aja-

tuksen, että vuorovaikutuksessa ilmenevä asymmetrinen suhde on symmetrisen 

suhteen edellytys. Vuorovaikutuksessa on siis ensiksi tunnistettava ja hyväksyttävä 

epätasa-arvoinen lähtökohta, ja tämän jälkeen vasta mahdollistuu myös ohjaajan ja 

ohjattavan välinen tasa-arvo.531  

Ohjaaja tutkii itseissuhteessa yksityisen persoonansa ja ohjaajan tehtäväroo-

linsa välistä rajaa. Edellinen tarjoaa mahdollisuuden luoda ohjattavan kanssa enim-

mäkseen symmetristä ja jälkimmäinen taas epäsymmetristä vuorovaikutusta. Oh-

jaaja tutkii intressien selvennystyössä sitä, millaisia yhteisiä ja toisistaan eroavia 

intressejä molempiin rooleihin kytkeytyy. Myös ohjattavan intressit kytkeytyvät 

hänen yksityiseen persoonaansa ja ohjattavan tehtävärooliin ja myös hän tekee it-

sessään intressien selvennystyötä.  

Ohjaajan ja ohjattavan väliset intressit voivat olla enemmän tai vähemmän 

samansuuntaisia tai toistensa kanssa ristiriitaisia. Keskeistä on se, kuinka ohjaaja ja 

ohjattava ymmärtävät toistensa intressit. Heidän on ainakin hyväksyttävä ohjaaja-

ohjattava roolijako. Ohjaajan on kysyttävä itseltään, millaiseen yhteistyöhön ohjat-

tavan kanssa hänen tulee ja tulisi asettua. Ohjaajan tulee toteuttaa ensisijaisesti vain 

ohjaajana toimimiseen kytkeytyviä intressejä ja myös avustaa ohjattavaa toteutta-

maan hyvänä ohjattavana olemisen intressejä ja päämääriä. Molemmat tavoittelevat 

samansuuntaisesti hyvän ohjauksen toteutumista.  

Miten ohjaajan ja ohjattavan välinen yhteistyö rakentuu tai jää rakentumatta? 

Millaiset tekijät mahdollistavat yhteistoiminnan? Otan tarkasteluni lähtökohdaksi 

 
530 Ohjaaja (A) tutkiessaan ja pyrkiessään tiedostamaan symmetrian ja asymmetrian välistä jännitettä 
kohdistaa itseensä aikaansaatua yhteistoimintaa, jota muunnetulla V-relaatiolla on mahdollista jäl-
leen konkretisoida: V [A, A, c, dA, (A, f, e), g, hA]. A vaikuttaa itseensä (A:han) keinolla c muut-
taakseen itsensä toimijuuden ehtoja dA niin, että hän itse voisi asettaa / asettaisi päämäärän e / voisi 
tavoitella päämäärää e, keinolla f olosuhteissa g, ja tämä toiminta toteuttaa A:n intressin hA. 
531 TVS 2001, 372 - 373. 
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Tuomelan muotoileman yhteisöllisyyden filosofian (philosophy of sociality) yhteis-

toimintatilojen käsitteet.532 Tuomelan mukaan minä-tilainen toiminta (I-mode ac-

tion) on yksilön toimintaa joukossa sillä tavoin, että hän tavoittelee sattumalta sa-

maa päämäärää toisten kanssa. Tällaisessa tilanteessa toiset eivät kuitenkaan vai-

kuta toimijan motiiveihin eikä tilanne muuta hänen intressejään.533  

Tuomela käyttää ryhmän yhteistoiminnasta termiä ryhmäsuuntautunut minä-

tilainen toiminta (pro-group I-mode action). Tällaisessa toiminnassa ryhmäläisillä 

on jaettu päämäärä siinä mielessä, että ryhmässä tapahtuva yhteistoiminta on tar-

peellista yhteisen päämäärän toteuttamiseksi. Yksilö tarvitsee ryhmää omien yksi-

tyisten intressien toteuttamiseen. Toiminta määrittyy edelleen yksilön henkilökoh-

taisista intresseistä käsin, koska ryhmässä toimimisen tavoite on kunkin ryhmän 

jäsenen henkilökohtainen päämäärä.534 Tuomela käyttää termiä me-tilainen toi-

minta yhteisönä (we-mode action) tilanteesta, jossa toimitaan ryhmänä tai yhtei-

sönä. Tällaisessa toiminnassa ryhmän jäsenet haluavat edistää ryhmänsä päämääriä 

ja jatkaa sen toimintaa sillä perusteella, että ne ovat ryhmän päämääriä ja ryhmälle 

ominaista toimintaa. Toimintaan osallistuminen tuntuu osallistujista itseisarvoiselta 

ja tärkeältä päämäärältä sinänsä.535  

Palaan kysymykseen, miksi asymmetrinen suhde on symmetrisen suhteen 

edellytys? Edellä sanotun perusteella voin todeta, että ohjaajan on mahdollista sää-

dellä ohjaustoimintaansa ja vuorovaikutusta ensisijaisesti vain ohjaajan tehtäväroo-

lista käsin. Ohjaajan on siirrettävä sivuun persoonansa muut puolet ja valjastettava 

ne ohjauksen tavoitteille ja ohjaajan roolille. Edellä esitettyjen yhteistoimintatilojen 

näkökulmasta ohjaaja ei voi olla vuorovaikutuksessa ohjattavaan minä-tilaisessa 

suhteessa.536 Ohjaajan tulee ohjatessaan toteuttaa ensisijaisesti ryhmäsuuntautu-

nutta minä-tilaista toimintaa ja me-tilaista toimintaa. Ohjaaja ei voi toimia vain 

omista intresseistä ja motiiveista käsin niin, että ohjattavan läsnäolo ei vaikuttaisi 

millään tavoin hänen toimintaansa.  

Yhteistoimintatilojen näkökulmasta ohjaaja pyrkii säilyttämään toimijuu-

tensa ohjattavaa palvelevalla tavalla omalla ryhmäsuuntautuneella minä-tilaisella 

 
532 Ks. Raimo Tuomela, The Philosophy of Sociality. The Shared Point of View. Oxford University 
Press, 2007. 
533 TUO 2007, 53 - 56; YTE 2017, 104 - 105. 
534 TUO 2007, 99, 151, 173; YTE 2017, 107 - 111. 
535 TUO 2007, 8, 92 - 97, 99, 251; YTE 2017, 112 - 114. 
536 Ohjaaja voi tavoitella yksityisesti ohjauksen ulkopuolella minä-tilaisesti yksityisiä päämääriä, 
kuten valtaa, statusta ja varallisuutta. Hän voi silloin toimia välinpitämättömästi suhteessa muihin 
ja käyttää ympäristöä vain intressiensä toteuttamiseen. Tästä ei synny ristiriitaa ohjaajan roolin ja 
yksityisen persoonan suhteen.  
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toiminnallaan. Tällöin ohjaaja ei itse sulaudu ohjattavaan tai ryhmään ja tehtä-

väroolistaan käsin hän kykenee säätelemään toimintaansa ohjattavan kannalta tar-

koituksenmukaisesti symmetria-asymmetria-jännitteessä. Osapuolten on pyrittävä 

me-tilaiseen toimintaan, koska ohjauksen tavoite on tarjota heille syvä kokemuk-

sellinen osallistuminen ja saada heissä aikaan haluttu muutos. Osapuolet tavoittele-

vat yhdessä prosessia, joka syvenee ja rikastuu yhteisessä työskentelyssä. Yhteis-

työskentelystä tulee heille sinänsä toiminnan tavoite. Työnohjaus praksiksena ei 

tästä syystä voi koskaan olla pelkkä väline, koska sen tulee mahdollistaa osallisuu-

den välityksellä osallistujilleen inhimillisesti arvokkaita asioita.  

Tiivistetysti on todettavissa, että ohjaajan on asymmetriassa tärkeää tiedostaa 

ohjaus- ja kasvatusparadoksi, tarkastella vuorovaikutusta hieman kauempaa ja toi-

mia ryhmäsuuntautuneesti minä-tilaisesti ja me-tilaisesti. Ohjaaja menettää autta-

misen edellytyksenä olevan hyväkäsityksensä, jos hän luisuu täysin mukaan vello-

vaan praksikseen. Tämän välttämiseksi ohjaajan on säädeltävä praksiksen toteutu-

misehtoja. Koska me-tila on tärkeä yhteistoiminnan edellytys, ohjaajan on myös 

tavoiteltava symmetristä suhdetta ohjattavaan. Toisaalta liian läheinen suhde ohjat-

tavaan tuo mukanaan läheissuhteisiin kuuluvia intressejä ja tunnesävyjä, ja ohjaus 

saattaa vaikeutua.537  

Ohjauksen vaikeutuminen on seurausta siitä, että liian läheisessä suhteessa 

ohjaajan ja ohjattavan merkityshorisontit, tavat ymmärtää asioita voivat sulautua 

liiaksi yhteen ja auttamisessa tarvittava etäisyys katoaa.538 Ohjaus vaikeutuu myös 

silloin, jos ohjaaja pyrkii liikaa asymmetrisyyteen ja korostaa yksipuolisesti ohjaus-

instituution ja hyvänä ohjaajana toimimisen hyväkäsitystä ja intressejä. Liian vahva 

asymmetria saa aikaan ohjaajan ja ohjattavan merkityshorisonttien erilleen jäämi-

sen, koska ohjaaja ei havaitse riittävästi ohjattavan intressejä ja kokemusta. Autta-

miseen tarvittavaa läheisyyttä, asioiden yhteistarkastelua ja yhteisiin intresseihin 

pohjautuvaa vuorovaikutusta ei synny tarpeeksi.  

 

 

 
537 Ohjaaja saattaa ajoittain liukua liiaksi ohjattavan hyväkäsitystä kohden ja toimintaan voi tulla 
mukaan epäammatillisia piirteitä. Etenkin kestoltaan pitkissä ja intensiivisissä ohjauksissa ohjaajan 
etäisyydenotto ja ohjausprofession hyväkäsityksen ylläpito ja sen toistuva mieleen palauttaminen on 
usein ohjaajalle jatkuva ja tarpeellinen tehtävä.  
538 TVS 2001, 357 - 372. Keski-Luopa käyttää merkityshorisontti-käsitettä tarkastellessaan työnoh-
jaajan ja ohjattavan vuorovaikutusta ja toistensa ymmärtämisen pyrkimystä. Hän pohjaa ajattelunsa 
fenomenologiaan ja hermeneutiikkaan.  
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5.1.3. Tiedosta toiminnan, tavoitteiden ja teoriakehyksen sidoksisuus  

  

Tarkastelen luvun lopuksi vielä ohjaajan valmistautumista ohjauspraksikseen ta-

voitteiden ja toiminnan tukena käytettyjen teorioiden näkökulmasta. Ohjaaja pyrkii 

jälleen tiedostamaan, tutkimaan ja ymmärtämään suhdettaan erilaisiin tavoitteisiin 

ja hänen käytettävissään oleviin teorioihin.  

Ohjauksessa asetetut tavoitteet on koettu erityisen merkittäviksi, ja toimintaa 

tulee arvioida jatkuvasti suhteessa niihin.539 Teoriat vaikuttavat ohjaajan toiminnan 

kannalta toissijaisilta ja usein vaikuttaa siltä, kuin jo tapahtunutta toimintaa pyrit-

täisiin jälkikäteen teorian avulla ymmärtämään ja perustelemaan.540 Tarkastelen 

aluksi tavoitteita ohjaajan toiminnassa ja tämän jälkeen teorian ja tavoitteiden yh-

teyttä ohjauksessa toteutettuun asioiden tutkimiseen.  

 Tekojen ja toiminnan teorian mukaan ihmisen tavoitteellisessa toiminnassa 

ovat aina mukana päämäärät ja tavoitteet.541 Ihminen pyrkii toimiessaan aina to-

teuttamaan jonkin muutoksen ja sen tutkimisessa voidaan käyttää tulos-, seuraus- 

sekä vaikutus-käsitteitä.542 Myös päämääriä ja tavoitteita kohden etenevä ohjaus 

tuottaa aina tuloksia, seurauksia ja vaikutuksia, joita yhdessä arvioidaan tavoittei-

den näkökulmasta.  

Keskeistä on myös pohtia, mistä erilaiset intressit, niihin pohjautuvat päämää-

rät ja erilaiset tavoitteet tulevat yhteistoiminnan osaksi. Ne tulevat toimintaan mu-

kaan erilaisista hyväkäsityksistä ja niihin kytkeytyvistä intresseistä. Mukana vai-

kuttavat ohjaajan ja ohjattavan henkilökohtaiset arvouskomukset, heidän edusta-

 
539 OOK 2001, 25 - 32; PLV 2001,118 - 126; TVR 2015, 93 - 105. 
540 OOK 2001, 8 - 9, 10 - 15. 
541 YTE 2017, 20 - 27, 41. Päämäärän aikaansaamiseksi tai saattamiseksi voimaan toimija ryhtyy 
toimimaan. Termi tarkoittaa agentin toiminnan määränpäätä eli sitä, mihin hän tahtoo saapuvan ja 
mitä saavuttavan, kun hän on päättänyt toimintansa. Toimija haluaa teollaan toteuttaa tai saattaa 
voimaan jonkin asiantilan. Päämäärää kutsutaan usein myös tavoitteeksi. Termi tarkoittaa toimijan 
pyrkimyksen kohdetta, sitä mitä hän toiminnallaan tavoittelee ja mihin hän pyrkii. Puhumalla pää-
määrästä huomio kiinnittyy onnistuneen toiminnan lopputulokseen, kun taas tavoitteesta puhuminen 
sisältää myös ajatuksen tavoitteen saavuttamiseen sisältyvästä toimijan pyrkimyksestä. 
542 YTE 2017. 52 - 57. Tulos on asiaintila, joka täytyy saavuttaa, jotta voitaisiin perustellusti sanoa 
teon tulleen tehdyksi. En voi sanoa: ”Avasin ikkunan,” jos ikkuna on ikkunanavaamistekoni jälkeen 
edelleen kiinni. Teon onnistumista arvioitaessa on ensimmäiseksi kiinnitettävä huomiota siihen, 
onko tekijä onnistunut tekemään teon, jonka hän on valinnut keinoksi saavuttaa haluamansa pää-
määrä. Teon seuraukset ovat asiaintiloja, jotka alkavat kausaalisen välttämättömyyden ansiosta val-
lita, kun teko on tehty. Teon ja sen seurausten välillä vallitsee kausaaliseen, syyn ja seurauksen 
väliseen yhteyteen perustuva suhde, joka ei riipu käsitteellisestä yhteydestä vaan fysikaalisessa to-
dellisuudessa vaikuttavista säännönmukaisuuksista. Avaan ikkunan ja seurauksena huoneen ilma 
viilenee. Teon seuraukset ovat asiaintiloja, jotka alkavat kausaalisen välttämättömyyden ansiosta 
vallita, kun teko on tehty. Ks. myös von Wright 1963, 35 - 55. 
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mansa toimialan, organisaation ja tietyn ammattitehtävän arvot ja normit. Ohjauk-

sessa ohjaajan ja ohjattavan rooliin vaikuttaa myös ohjausinstituution hyväkäsitys. 

Ohjaaja haluaa toimia ohjaajana mahdollisimman hyvin, ja myös ohjattavan odote-

taan täyttävän hyvänä ohjattavana olemisen kriteereitä (4.2.1.). 

Erilaisten intressien pohjalta osapuolet muotoilevat erilaisia päämääriä ja nii-

hin liittyviä tavoitteita ja valitsevat erilaisia keinoja saavuttaa näitä. Ohjauksen 

yleispätevien elementtien mallissa otin esille muitakin intresseihin vaikuttavia seik-

koja. Myös yhteinen tarkasteltavaksi valittu asia vaikuttaa intresseihin ja päämää-

riin. Jos tarkastellaan esimerkiksi työtehtävän substanssia, huomion kohteena voi-

vat silloin olla työssä tarvittavat keskeiset tiedot ja taidot. Jos tarkastelussa ovat 

työn toteuttamisessa tarvittavat muut metaprosessit, tarkastelu voidaan kohdistaa 

esimerkiksi vuorovaikutukseen ja ohjattavan oppimiseen. Tavoitteita määrittää 

myös se, pyritäänkö ohjauksella saamaan aikaan jokin tuotteenomainen lopputulos 

vai onko tapahtuva prosessi sinällään tärkeä. Myös yhteistoimintaa muuttava dyna-

miikka vaikuttaa tarpeeseen tarkentaa tavoitteita (3.2.3.). 

Intresseihin, päämääriin ja tavoitteisiin vaikuttaa myös valittu asioiden tar-

kastelutapa ja siinä käytetty menetelmä. Tavoitteet ovat erilaiset, jos ohjaaja toimii 

ennakkosuunnitelman pohjalta proaktiivisesti, kuten koulutuksellisessa ohjauk-

sessa tai jos hän reagoi parhaillaan tapahtuvaan prosessiin, kuten usein työnohjauk-

sessa. Ohjaajan aktiivisuuden ja direktiivisyyden vaihtelut vaikuttavat intresseihin. 

Ohjaus voi olla orientaatioltaan kannattelevaa, ohjaavaa, ongelmia ratkaisevaa ja 

opettavaa.543 Nämä lähtökohdat vaikuttavat eri tavoin intresseihin, tavoitteisiin ja 

toiminnan suuntaamiseen (3.2.3.).  

Ohjaajan toiminnan voi palauttaa tuttuun perusperiaatteeseen. Ohjaaja pyrkii 

muuttamaan toimintansa edellytyksiä suotuisammiksi luomalla itseensä tiedosta-

van itseissuhteen, jossa ohjaaja vaikuttaa toimijuuteensa itsensä kanssa aikaansaa-

dulla yhteistoiminnalla. Tiedostamisessa hänelle mahdollistuu oman toiminnan eh-

tojen muuttaminen sillä tavoin, että hän voi asettaa paremmin ohjauksen kannalta 

hyödyllisiä päämääriä ja tavoitella niitä.544  

Miten ohjaajan itseensä kohdistama tiedostaminen voi parantaa esimerkiksi 

ryhmän toimintaa? Otan lähtökohdaksi ajatuksen, jonka mukaan yhteistoiminta 

 
543 OOY 2014, 114, 116 - 121.  
544 Itseen kohdistuvaa itsen kanssa aikaansaatua yhteistoimintaa voidaan kuvata V-relaationa: V [A, 
A, c, dA, (A, f, e), g, hA]. Ohjaaja (A) vaikuttaa itseensä keinolla c muuttaakseen itsensä toimijuuden 
ehtoja dA niin, että hän itse (A) voisi asettaa / asettaisi päämäärän e / voisi tavoitella päämäärää e, 
keinolla f olosuhteissa g, ja tämä toiminta toteuttaa hänen itsensä intressin (hA). 
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mahdollistuu, jos toimijoita yhdistää riittävästi saman päämäärän haluaminen ja toi-

minta tähtää riittävästi samaan tavoitteeseen.545 Ohjaaja saa tiedostamisessaan sel-

ville itsessään ja muissa vaikuttavia yhteistyötä hidastavia ja estäviä intressejä, toi-

mintatapoja ja päämääriä. Tämän jälkeen hän voi pyrkiä vaikuttamaan niihin. Oh-

jaaja haluaa saada aikaan me-tilaista yhteistoimintaa, jossa tiedostamisen proses-

sissa voidaan todennäköisesti saavuttaa riittävän yhdensuuntaiset päämäärät ja so-

pia niihin vievistä toimintatavoista.  

Millainen merkitys teorialla on ohjaajan toiminnassa? Ohjaajat käyttävät oh-

jauksen apuna monenlaisia teorioita ja yhdistävät eri teorioiden ja käsitejärjestel-

mien osia toisiinsa ohjattavan tarpeen ja tilanteen vaatimusten mukaan. Ohjauspro-

sessin edetessä ja loppuarvioinnissa voidaan käyttää erilaisia teorioita. Intuitiivinen 

toiminta vaikuttaa tärkeimmältä, ja teoriat ovat kuin jälkikäteisiä perusteluja teh-

dyille asioille. Millainen merkitys teorialla on ohjaajan valmistautumisessa koke-

mukselliseen ja ohjattavaa osallistavaan vuorovaikutukseen? Millainen teoria tukisi 

ohjaajan toimintaa praksiksessa?  

Ohjattavan toimijuuden aito lisääminen edellyttää praksista, häntä osallista-

vaa vuorovaikutusta. Teoria on ohjaajan apuväline ja keino tavoitella muita pää-

määriä. Teorian käyttö on osa praksiksessa tapahtuvan vuorovaikutuksen puitteita. 

Hyvät teoriat ovat sellaisia, jotka tuntuvat tehostavan vuorovaikutusta, ohjattavan 

kohtaamista ja aktiivista työskentelyä.546 Teorioista ja menetelmistä riippumatta 

ohjaajan on tärkeintä kaikenlaisessa ohjauksessa edistää kokemuksellista ja osal-

listavaa yhteistoimintaa, koska vain siinä mahdollistuu ohjattavan auttaminen. Hä-

nen on toistuvasti kohdattava ohjattava ja saatava tämä mukaan yhteistyöskente-

lyyn sillä tavoin, että toiminta on ohjattavalle tärkeää, itseä koskevaa ja kiinnosta-

vaa. Tavoitteet, teoriat ja menetelmät tulee valjastaa tämän päätavoitteen saavutta-

miseksi.  

Millaisia yhteistoiminnan edellytyksiä ohjaaja voi teorian avulla lisätä itsessä 

valmistautuessaan praksikseen ja sen aikana? Itseen kohdistuvassa tiedostavassa 

 
545 YTE 2017, 114, 126 - 127, 176. Toimijoiden on toimittava tavalla, jota voidaan ainakin jollain 
kriteerillä kutsua yhteistoiminnaksi. Toisin sanoen teot, joihin he turvautuvat keinona saavuttaa ha-
luttu päämäärä, eivät saa olla ristiriidassa keskenään niin, että toisen tai toisten toiminta tekee tyh-
jäksi, estää tai haittaa toisen tai toisten toimintaa. Sen, mitä yhteistoimintaan osallistuvat tekevät, on 
edistettävä tavoitteen saavuttamista tai ainakaan se, mitä he tekevät, ei saa tehdä tavoitteen saavut-
tamista vaikeammaksi kuin toiminnasta pidättyminen. 
546 Teorioita on luokiteltu niiden ohjauksessa mahdollisen käyttökelpoisuuden mukaan. Psykoana-
lyyttiset- ja psykodynaamiset teoriat todetaan kirjallisuudessa toistuvasti hyvin käyttökelpoisiksi. 
Ks. esim.  TTO 1983; HAJ 1983; AKA 1984; SOT 1987; OOK 2001; TVS 2001.  
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suhteessa ohjaaja arvioi teorian tai käsitejärjestelmien merkitystä ja hyötyä prak-

siksen kannalta. Ohjaaja pohtii tilannetta ja siinä sovellettua teoriaa usein jälkikä-

teen. Tämä auttaa häntä jatkossa valitsemaan ohjattavan tarpeiden ja tilanteen vaa-

timusten mukaan päämäärien ja tavoitteiden kannalta sopivimman ja hyödyttävim-

män teorian.547  

Ollessaan praksiksessa ohjaaja käyttää teoriaa syventääkseen ohjattavan koh-

taamista ja vauhdittaakseen vuorovaikutusta, jonka varassa auttaminen mahdollis-

tuu. Ohjaaja voi vaikuttaa teorian avulla praksiksen vakioisiin elementteihin entistä 

tietoisemmin ja tehokkaammin. Seurauksena vuorovaikutus ja tapahtuminen prak-

siksessa vilkastuvat. Ohjaaja voi tehostaa praksista myös erilaisilla kysymyksillä, 

jotka saavat aikaan ohjattavassa tavoitteiden mukaista itseilmaisua ja harkitsemal-

laan tekniikalla haluamaansa ilmaisun tutkimista.  

Ohjauksessa tarkastellaan asioita eri näkökulmasta tutkien. Työtavasta on oh-

jauskirjallisuudessa käytetty termiä tutkiva ote.548 Yhdessä tutkimisesta tulee mie-

leen ajatus, ettei toiminta suuntaudu minkään teorian mukaan. Tärkeintä ovat kysy-

mykset, jotka saavat ohjattavan pohtimaan asioita. Pelkkä tilanne tuntuu usein tar-

joavan ohjaajalle ilman teoriaa riittävän ymmärryksen ohjattavan tarpeista ja tälle 

tärkeistä asioista. Usein ajatellaan, että ohjaajan ei tarvitse myöskään huolehtia oh-

jattavan ilmaisemien asioiden hyödyntämisestä, koska ohjattavan aktiivinen mieli 

rakentaa merkitykset ja arvioi asioiden hyödyllisyyttä.549  

Tutkivaan lähtökohtaan kytkeytyvät kuitenkin syvästi kysymykset ohjaajan 

ihmiskuvasta ja toiminnan taustaoletuksista. Tutkivassa työskentelyssä ohjaajan ha-

vainto- ja ajatteluprosesseihin vaikuttavat tiedostetusti ja tiedostamattomasti omak-

sutut teoriat ja käsitteet. Teorioista riippumatonta havaintoa, jota käsitteiden välit-

tämä esiymmärrys ei värittäisi, ei ole olemassa.550 Ohjaaja pohtii usein seuraavia 

kysymyksiä: Minkä intressin ja periaatteen pohjalta tutkin asioita? Mikä tutkimisen 

 
547 Ohjaajan toteuttamaa teorian valintaa toimintaansa varten voidaan ilmaista jälleen V-relaatiolla 
ilmaistuna: V [A, A, c, dA, (A, f, e), g, hA]. A vaikuttaa itseensä teorialla tai jollakin käsitejärjes-
telmällä (keinolla c) muuttaakseen itsensä (A) toimijuuden ehtoja dA niin, että hän itse (A) voisi 
asettaa / asettaisi päämäärän e / voisi tavoitella päämäärää e, keinolla f olosuhteissa g, ja tämä toi-
minta toteuttaa hänen itsensä (A:n) intressin hA. 
548 OOY 2014, 136 - 141. Tutkivaa otetta on käytetty kasvatuksessa ja ohjauksessa. Aikuiskasva-
tuksen käsitteet itsereflektio, transformatiivinen oppiminen ja tiedostava muutos kytkeytyvät tutki-
vaan toimintaan. Myös käsitteet dialogi, dialoginen vuorovaikutus ja konstruktiivinen ymmärrys 
kytkeytyvät läheisesti tutkimiseen.  
549 ONA 2007, 7 - 8, 25 - 29. Tämä on syvästi konstruktivistinen ajatus. Ohjaus on merkitysneuvot-
telua eikä asioihin ole olemassa yleispätevää näkökulmaa. Jokaisella yksilöllä on henkilökohtaisesti 
rakentunut ja rakentuva syvä kokemus- ja merkitysmaailmansa. Yksilölle merkitykselliset asiat 
eroavat toisten yksilöiden vastaavista. 
550 IJF 2013, 34; TVS 2001, 193 - 199.  
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tavoite voisi olla? Mihin huomioni tulisi ohjautua? Tutkiva työote on hyödyllinen, 

koska se houkuttaa ohjaajan ja ohjattavan osallistuttavaan yhteistoimintaan ja sen 

tarkasteluun yhdessä. Ohjaaja voi toteuttaa tutkimisella ohjattavan kohtaamista ta-

valla, jossa ohjattavan intressit tulevat todennäköisesti vahvasti huomioiduksi ja 

hyödynnettäviksi.  

Teoriat ovat merkittäviä selittäessään sitä, millä mekanismilla tutkiva työote 

tuottaa tuloksia. Yhdessä tutkiminen muuttaa asioiden tarkastelu- ja toimintatapoja. 

Tutkiminen on itsessään jo sinällään osa tavoiteltavaa muutosta, johon sitä sovelta-

malla pyritään. Ensiksi ei omaksuta tutkivaa otetta ja tämän jälkeen oleteta muu-

tosta mahdolliseksi. Jollakin teorialla tapahtuva selittäminen tuntuisi jättävän osa-

puolet ulkopuolisiksi suhteessa tarkasteltaviin asioihin. Tutkiminen tuo asioihin si-

säpuolisuuden, toteuttaa praksista ja on osa toimintaa, jossa tavoiteltu muutos to-

teutuu ja mahdollistuu niin, että se voidaan siirtää myös ohjattavan työhön.  

Tiivistäen totean, että ohjaaja valmistautuu aina jollakin tavoin sisäisesti yh-

teistoimintaan vaikuttamalla itseensä itsensä kanssa aikaansaadulla yhteistoimin-

nalla, jossa hän tavoittelee ohjaajana toimimisen edellytystensä tiedostamista. Tie-

dostaminen kasvattaa ymmärrystä intresseistä ihmisenä ja ohjaajana, kykyä hyö-

dyntää ohjaus- ja kasvatusparadoksia ja tajuta tavoitteiden sekä teorian merkitys 

omassa toiminnassa ohjaajana. Tiivistän seuraavaan kaavioon edellä esitetyt tiedos-

tamiseen kytkeytyvät keskeiset asiat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 7. Ohjaajan tiedostamat toimintansa edellytykset 

 

Ohjaaja tutkii 
toimijuutensa 
edellytyksiä 
Keskeistä on tie-
dostaa itseä  

Tietoa intresseistä ihmisenä ja ohjaa-
jana. Näe totuus itsestä ja yhtäläisyy-
det sekä erot ohjattavan merkitysmaa-
ilmaan  

Tietoa kasvatus- ja ohjausparadok-
sista. Hyödynnä vuorovaikutuksessa 
symmetrian ja asymmetrian jännitettä 
–  sopiva läheisyys ja etäisyys ohjatta-
vaan säilytettävä 

Tietoa tavoitteista ja teorian hyödyntä-
misestä. Yhteistoiminnan edellyttämä 
intressien, päämäärien ja keinojen yh-
densuuntaistaminen mahdollistuu, 
myös sopivien teorioiden valinta prak-
siksen puitteeksi ja vauhdittajaksi 
mahdollistuu 

Ohjaajan toiminnan 
edellytykset kohe-
nevat  
Ymmärrys toimi-
juuden ehdoista 
laajenee ja syve-
nee. Intressien tun-
nistaminen ja huo-
miointi, päämää-
rien muotoilu ja 
keinojen valinta 
päämääriin yhdessä 
on nyt helpompi 
suunnitella sekä to-
teuttaa 
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5.2. Työnohjaaja ylläpitää vuorovaikutusta  

 

Edellä tarkastelin ohjaajan toimintaa osana ohjauksen mahdollistavaa rakennetta. 

Ohjaaja toteuttaa vakioisia ja yleispäteviä elementtejä (3.2.) ohjauksen fundamen-

taalisten normien perustalla (4.1.). Rakenne on erityisen tärkeä edellytys yhteistoi-

minnan ja praksiksen aikaansaamisessa. Sen varassa ohjattava voi osallistua yhteis-

toimintaan ja tutkia asioita aktiivisuuttaan lisäten ohjauksen edetessä (4.2.). Val-

mistautuessaan ohjaukseen ohjaaja tekee mentaalista työtä, jota voidaan luonnehtia 

sisäiseksi yhteistoiminnaksi oman itsen kanssa. Keskeistä työskentelyssä on ohjaa-

jan tiedostava itseissuhde, jonka avulla hän pyrkii vahvistamaan edellytyksiään olla 

hyvä ohjaaja (5.1.). 

Tarkastelen seuraavaksi ohjaajaa osana rakenteen mahdollistamaa yhteistoi-

minnallista vuorovaikutusta. Vaikka rakenne mahdollistaa jo monin tavoin ohjatta-

van osallistumisen, se ei kuitenkaan yksin riitä ohjattavan toimijuuden kohentami-

seen. Ohjattavan tulisi saada kokemuksia, joista hän oppii ja joiden varassa hän voi 

toimia paremmin esimerkiksi työssään. Ohjattavan tulisi heittäytyä ohjauksessa te-

kemään asioita yhdessä ohjaajan ja muiden ohjattavien kanssa ja osallistua vuoro-

vaikutukseen itseilmaisuillaan. Ohjattavan aktiivisuuden ja itseohjautuvuuden tulisi 

ohjauksen edetessä myös kasvaa. Ohjaajan on mahdollistettava tämä kaikki toimin-

nallaan.  

Vasta osana vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa ohjattava saa kokemuksia, 

joissa hän tulee kosketetuksi syvemmältä sisäisen toimijuuden tasolta. Ohjattavan 

on hyväksyttävä jonkinlainen yhteistyöskentelyn mahdollistava rakenne, jossa oh-

jaaja yhteistoiminnassa hänen kanssaan mahdollistaa hänessä erilaisten prosessien 

synnyn. Näitä prosesseja ohjattava voi käyttää apuna yrittäessään kohentaa toimin-

taansa. Keskeistä on se, että ohjaajan on kohdattava ohjattava toistuvasti ja saatava 

hänet mukaan yhteistoimintaan. Työnohjaukseen sisältyy implisiittinen oletus, että 

ohjaajan käynnistämä ja ammattitaitonsa varassa luotsaama ohjattu yhteistoiminta 

saa ohjattavassa aikaan prosessin, jota tarkastelemalla tämä voi lisätä itsetuntemus-

taan. Ohjattava voi käyttää kasvanutta itsetuntemustaan edelleen työssään amma-

tillisen osaamisensa syventämiseen. 

 Ohjaajan on luotava ohjaukselle työskentelyn mahdollistava perusta. Par-

haimmillaan ohjattavan turvallisuudentunne ja luottamus ohjaajaan syvenevät dia-

logisen vuorovaikutuksen varassa. Samalla myös moniin asioihin kytkeytyvä kon-
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fliktisuus voimistuu. Kehitys- ja oppimisprosessina ohjaus tuntuu jo sinänsä ohjat-

tavasta usein ristiriitaiselta. Myös edellä kuvattu kasvatus- ja ohjausparadoksi tuo 

toimintaan ristiriitaisuutta. Ohjattava voi vastustaa ohjausta ja tehdä siitä osaltaan 

ristiriitaisen kokemuksen. Ohjaaja ei voi vaikuttaa suoraan ohjattavan oppimiseen, 

tahtoon eikä muihinkaan toimijuuden sisäisiin tekijöihin. Ohjaajan on vaikutettava 

ohjattavaan sillä tavoin, ettei ohjattavan toimijuus vähene. Ohjattava päättää lopulta 

aina itse toiminnastaan ja kokemuksensa hyödyntämisestä. 

Seuraavaksi tarkastelen aluksi ohjaajan aikaan saamaa ohjauksen perustaa, 

joka rakentuu dialogisuuden vahvistamasta turvallisuudesta ja luottamuksesta sekä 

työskentelyn osatekijöiden tuottamasta konfliktisuudesta (5.2.1.). Tämän jälkeen 

tutkin tarkemmin, kuinka ohjaaja saa aikaan työskentelyn kannalta välttämätöntä 

ohjattavan itseilmaisua (5.2.2.), auttaa ohjattavaa kokemaan konflikteja uudelleen, 

tutkimaan itseilmaisuaan ja reflektoimaan kokemustaan (5.2.3.). Ohjaajan on myös 

autettava ohjattavaa hyötymään yhteisessä toiminnassa saaduista kokemuksista 

(5.2.4.). Aikaisemmin esitin työnohjauksessa tapahtuvan toiminnan ydinrakenteen 

mallina (3.2). Kytken tämän luvun asioita esittämääni malliin ja perustelen syvem-

min, miksi tietyt elementit ovat välttämättömiä ohjauksen onnistumiselle.  

 

5.2.1. Tue luottamuksen edellytyksiä – dialogisuus ja turvallisuus konfliktityön läh-

tökohtana 

 

Ohjauksen alussa ohjattava ei useinkaan koe tarpeeksi luottamusta ja riittävästi tur-

vallisuutta, jotta yhteistoiminta olisi heti sujuvaa tai parasta mahdollista.551 Ohjat-

tavalta saattaa puuttua myös ohjauksessa tarvittavia yhteistyötaitoja, esimerkiksi 

dialoginen ja reflektiivinen keskustelu saattaa olla joillekin osallistujille vierasta ja 

sitä on siksi ehkä erikseen opeteltava.552  

Ohjauksen alkaessa ohjattava pohtii mielessään itselleen tärkeitä asioita ja 

mahdollisuutta ottaa niitä esille. Hän saattaa osallistua ohjaukseen työyhteisönsä 

mukana itselleen tuttujen työkavereiden kanssa. Voisi olettaa, että tuttujen kesken 

olisi helppo keskustella asioista. Ohjaus kuitenkin eroaa työn arjen vuorovaikutuk-

sesta. Siinä rakentuu uudenlainen suhde myös tuttuihin ohjattaviin, ja työn hanka-

luuksista ja haasteista keskusteleminen edellyttää entistä syvempää luottamusta ja 

 
551 YTE 2017, 144 - 147.  
552 TVS 2001, 207 - 210; OOK 2001, 84 - 85.  
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avoimuutta, mikä edellyttää usein näiden opettelua myös tutun työyhteisön 

kanssa.553 

Luottamus rakentuu ja vahvistuu ohjauksessa vähitellen. Alussa osapuolilla 

ei ole riittävästi tietoa juuri ohjauksessa toistensa toiminnasta. Vuorovaikutus auttaa 

ymmärtämään toisten toimintaa, luottamus syvenee vähitellen ja yhteistyöskentely 

muotoutuu.554 Ohjaus on keskinäisen vuorovaikutuksen varassa vähitellen rakentu-

vaa yhteistoimintaa, joka perustuu ohjattavan halulle ja toiveelle osallistua ohjauk-

seen ja hyötyä siitä. Lähtökohta yhdistää osanottajia jo ennen ohjauksen alkamista 

ja on heidän yhteisesti jakamansa intressi. Suosiollisesti etenevässä ohjauksessa yh-

teistyö syventää ohjauksen edellyttämää dialogisuutta, turvallisuutta ja luottamusta, 

joiden varassa osanottajat voivat löytää yhä uusia, heitä yhteiseen työskentelyyn 

motivoivia intressejä. Yhteen nivoutuvat intressit lisäävät ryhmää kohtaan tunnet-

tua luottamusta edelleen.555 

Alussa yhteistoiminta on usein jäsentymätöntä, ja ohjaajan on aktiivisesti luo-

tava ja jäsennettävä sitä.556 Ohjattava etsii alkuvaiheessa itselleen luontevalta tun-

tuvaa tapaa toimia ja on usein melko riippuvainen ohjaajasta. Vaikka ohjattavilla 

on yhteinen halu osallistua toimintaan, heillä ei ole vielä kovinkaan paljon yhdessä 

jaettuja ja yhteisiä intressejä. Alussa ei voida siksi aina asettaa tavoitteita, joiden 

saavuttaminen edellyttää pitkäkestoista ja tavoitteellista yhteistoimintaa.557 Yhteis-

toiminta käynnistyy ja syvenee, kun osapuolet keskustelevat dialogissa yhteisistä 

tavoitteista ja niiden saavuttamista edistävistä toimintatavoista.558 Yhteistoiminnan 

edistyminen tuntuu myös edellyttävän ohjaajan aktiivisuuden vähentämistä ohjauk-

sen edetessä, jotta ohjattava saa yhä enemmän tilaa käyttää omia voimavarojaan.559  

Ohjattavien ulkoisesti samanlaiselta näyttävän toiminnan taustalla on erilaisia 

mielen sisäisiä haluja, toiveita ja intressejä. Se ei kuitenkaan estä ohjausta, jos oh-

jattavat sitoutuvat ja motivoituvat sisäisesti työskentelyyn, ja ohjattavien mielessä 

olevat päämäärät ovat riittävän samansuuntaisia, eivätkä heidän käyttämänsä keinot 

ole ristiriidassa keskenään niin, että yhteistoiminta huononee. Luottamus ja pidem-

piaikainen toiminta edellyttävät, että ohjattavan toimintaan vaikuttavat sisäiset te-

 
553 TKK 2011, 137 - 144.  
554 YTE 2017, 128 - 129.  
555 YTE 2017, 34 - 40, 103 - 107. 
556 OOK 2001, 138 - 146.  
557 YTE 2017, 107. 
558 YTE 2017, 112 - 114.  
559 YTE 2017, 204 - 208. 210 - 211. 
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kijät edistävät tavoiteltua prosessia. Tämän vuoksi ohjaajan on omalla toiminnal-

laan sekä pyrittävä saamaan tietoa ohjattavien mielensisäisistä prosesseista että vai-

kutettava niihin.560  

Voivatko ohjaaja ja ohjattava koskaan tavoitella aivan samoja asioita ja olla 

yhtä mieltä toimintatavoista? Mikä saa osapuolet toimimaan yhdessä? Oleellista 

yhteistyön syvenemisessä on osallistujan yksilötoiminnan muuntuminen yhä enem-

män yhteistoiminnaksi. Minä-suuntautuneisuus korvautuu ja täydentyy yhä enem-

män me-suuntautuneisuudella. Ohjattava pyrkii ymmärtämään yhä enemmän tois-

ten ilmaisua ja ajattelee itseään yhteistyössä toisten kanssa. Turvallinen vuorovai-

kutus ja luottamus mahdollistavat yhteisen toiminnan ja ohjattavan sisäisen moti-

vaation työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ohjauksen edetessä kasvaa myös kaikenlainen konfliktisuus ja ristiriidan ko-

kemus. Ohjaaja tukee ohjattavaa tuntemaan turvallisuuden, luottamuksen ja osalli-

suuden tunnetta. Samalla ohjaaja säätelee konfliktien käsittelyä ja antaa ohjattavalle 

tilaa ilmaista itseä. Vuorovaikutus tuottaa materiaalia ohjattavassa tapahtuviin eri-

laisiin ajattelu- ja tunneprosesseihin. Mikä tahansa vuorovaikutus ei kuitenkaan 

näytä johtavan ohjauksen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseen, vaan dialogi-

nen vuorovaikutus näyttää edistävän niitä parhaiten. Tarkastelen seuraavaksi dialo-

gisuutta ohjauksessa ihanteellisena vuorovaikutustapana.  

Ohjausta käsittelevässä kirjallisuudessa puhutaan toistuvasti dialogista. Se on 

myös kaikenlaisessa ohjauksessa käytetty keskeinen lähtökohta, jolle koko toiminta 

näyttää perustuvan. Dialogisuutta on ohjauskirjallisuudessa luonnehdittu monin ta-

voin. Dialogia pidetään vuorovaikutuksen tavoiteltavana ihanteena ja asiakastyön 

oleellisimpana välineenä.561 Dialogisuuden on sanottu olevan ihmisyyden ydinasia, 

ja menetelmänä sen sanotaan lisäävän yksilöiden vapautta ja tekevän yhteiselämän 

mahdolliseksi erilaisissa yhteisöissä.562 Dialogisuuden käsitettä pohtineet kuvaavat 

yleensä myös, kuinka dialogisuutta voidaan harjoittaa käytännössä.563  

Ohjauksesta kirjoittaneet ovat luonnehtineet dialogisuutta ihmisen lajiomi-

naisuudeksi, ja ihmisen ajatellaan olevan dialogisissa suhteissa erilaisiin asioihin jo 

 
560 YTE 2017, 34 - 41.  
561 VAT 2018, 12 - 15. Dialoginen vuorovaikutus on keskeistä monenlaisessa asiakastyössä. Se on 
todettu toimivaksi asennoitumiseksi suhteessa asiakkaaseen puhtaan asiantuntijakeskeisyyden ja 
asiakaskeskeisyyden sijaan. 
562 Ks. esim. ADD 2016.  
563 OOK 2001, 60 - 70; TVS 2001, 207 - 210; TKK 2011, 63 - 73; ONA 2007, 43 - 48; TMM 2009, 
50 - 51.  
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pelkästään oman olemassaolonsa ansiosta.564 Toisaalta on myös todettu, ettei ihmi-

nen synnynnäisestä valmiudestaan huolimatta kykene useinkaan toteuttamaan dia-

logisuutta käytännössä, vaan hänen on sitä harjoiteltava esimerkiksi ohjauksessa.565  

Työnohjauskirjallisuudessa dialogisuus on jaettu esimerkiksi silleen jättä-

vään ja teknisesti esineellistävään dialogiin. Silleen jättävässä dialogissa ohjattavaa 

ei pyritä aktiivisesti ohjailemaan mihinkään suuntaan, vaan ohjattavan itseilmaisu 

otetaan hyväksyen sellaisenaan vastaan. Esineellistävässä dialogissa ohjaaja sitä 

vastoin suuntaa aktiivisesti keskustelua, ja hänellä on mielessään valmis tulkinta ja 

käsitys ohjattavasta ja hänelle merkittävistä asioista.566  

Kirjallisuudessa on erotettu toisistaan myös tavallinen ja dialoginen keskus-

telu. Tavallisessa keskustelussa kommunikoija yleensä suosittelee omaa näkemys-

tään toisten hyväksyttäväksi. Toisiin vaikuttamiskeinoina ovat sosiaaliset esitykset 

ja pyrkimys luoda toivottu vaikutelma. Vuorovaikutus tuo esiin myös osapuolten 

status- ja valtaerot, ja keskustelijat asettelevat sanansa varoen toisten arviointia ja 

kritiikkiä. Ilmaistun ajatuksen koetaan keskustelussa tavallisesti edustavan esittä-

jäänsä sellaisenaan. Se, ettei ole ymmärtänyt, mitä toinen sanoo tai tarkoittaa, kät-

ketään helposti. Keskustelua pyritään ehkä käymään tehokkaasti, ja tavoitteena on 

tehdä sen pohjalta päätöksiä.567 Dialogi poikkeaa tavallisesta keskustelusta siinä, 

että tavoitteena siinä on etsiä yhdessä ymmärrystä puheena olevasta asiasta ja tar-

kastella myös esille tuotujen ajattelutapojen mahdollisia epäjohdonmukaisuuksia ja 

rajallisuutta.568  

Dialogisuus on todettu keskeiseksi tekijäksi ihmisen mielen ja kielen merki-

tysten kehittymisessä. Ihminen ja häntä ympäröivä maailma muuttuvat jatkuvasti, 

mikä edellyttää toistuvaa omien käsitysten todenperäisyyden tarkistamista. Ihmisen 

synnynnäistä kykyä pohtia asioita kutsutaan kirjallisuudessa reflektioksi. Asioiden 

 
564 OOK 2001, 60 - 70. Dialogin luonnollisuuden näkökulmassa esille nostetaan eksistentiaalis-fe-
nomenologinen lähtökohta. Dialogisuus on elävien organismien tyypillinen ja luonnollinen suhde 
kasvuympäristöönsä. Dialogisuus on yhteyttä reflektiivisen tajunnallisuuden kautta itsen eri puoliin: 
keholliseen, tajunnalliseen ja situationaaliseen. Esille otetaan usein myös Buberin suhdeluokittelu: 
minä-se ja minä-sinä. Molemmat suhteet tuottavat erilaista kohtaamista. Kokeva minä muodostuu 
minä-minä-suhteesta. Tutkiva minä muodostuu minä-se, minä-hän, minä-sinä suhteista riippuen tar-
kastelunäkökulmista.   
565 TVS 2001, 207 - 210. Yksilön on hyvä harjoitella kokevan puolensa ja tutkivan puolensa yhdis-
tämistä itsessään. Yhdistäminen mahdollistuu elämän ihmiselle tarjoamissa erilaisissa tilanteissa 
(situaatio), joissa hän voi olla kokonaisvaltaisesti ja avoimesti läsnä ja reagoida asioihin niitä peila-
ten (refleksio). Tämän jälkeen yksilö voi tietoisuutensa avulla tarkastella tilanteita tarkemmin (ref-
lektio). Dialogi ajatellaan ajattelua ja kieltä syvempänä asiana. 
566 OOK 2001, 60 - 70.  
567 FDL 2006, 221 - 225.  
568 FDL 2006, 223 - 232. 



184 
 

reflektio, tutkiminen ja dialogin harjoittaminen ovat keskeisiä ihmisen kognitiivis-

ten kykyjen ilmenemismuotoja, ja ihminen voi tietoisesti kehittää niitä.569  

Määrittelen dialogisuuden yksinkertaisesti kommunikaatioksi, jossa siihen 

osallistuvat tarkastelevat jotakin asiaa yhdessä. Yhteinen asian tarkastelu synnyttää 

osallisten mielessä erilaisia tulkintoja, joita kerrotaan toisille. Tulkintojen jakami-

sen jälkeen osapuolet voivat ymmärtää käsiteltävää asiaa entistä laajemmin ja sy-

vemmin. Oman ajattelun rajallisuus tulee usein myös esille. Dialogissa osapuolet 

voivat täydentää kokemuksiaan ja ajatteluaan vapaasti ja muiden manipuloimatta. 

He sietävät keskeneräisyyden tuottamaa ahdistusta, tavoittelevat oivalluksia ja ra-

kentavat asioista laajempaa ymmärrystä. Dialogissa ohjattava saa leikitellä ajatuk-

sillaan ja testata niitä mielikuvituksessaan ja todellisuudessa. Dialogi tuo myös 

esille jännitteen nykytilan ja erilaisten tavoitetilojen välillä. Jännitteen sietäminen 

ja ylläpitäminen on hyödyllistä, koska ristiriita pakottaa vaikkapa ohjattavan etsi-

mään lisätietoja ja auttaa laajentamaan hänen ymmärrystään.570 

Keskustelu ei useinkaan etene dialogisesti ilman ohjausta, jolla saadaan ai-

kaan, helpotetaan ja ylläpidetään osapuolten dialogisia tavoitteita edistävää keskus-

telua.571 Dialogin esteenä saattaa olla epäluottamus ja yhteistyösuhteen hankaluus. 

Dialogia saattaa hidastaa ohjattavan muutosta ja uuden oppimista kohtaan osoit-

tama vastarinta, esimerkiksi ahdistus, joka saa ohjattavan suojautumaan ja siksi ve-

täytymään vuorovaikutuksesta. Jotta kasvu ja oppiminen voivat jatkua, ohjaajan on 

autettava osapuolia käsittelemään rakentavasti oppimisen aiheuttamaa vastarin-

taa.572  

 
569 TVS  2001, 199 - 201, 204 - 207. Merkityssuhteiden synty ja ymmärryksen kasvu ihmisen mie-
lessä tapahtuvat tämän luontaisen reagointi- ja peilaamiskyvyn (refleksiivisyys) varassa. Reflektiota 
on mahdollista harjoitella luontaisen reagoinnin perustalla ja reflektiolla on mahdollista käynnistää 
tietoisempi kehitys. Refleksiivisyys muuttuu usein yllättävissä tilanteissa reflektioksi. Reflektio ja 
refleksiivisyys kytkeytyvät parhaimmillaan tiiviisti yhteen. 
570 FDL 2006, 221 - 225. Oppivassa organisaatiossa tarvitaan vuorottelevaa keskustelua ja dialogia, 
jotta organisaatio toimii hyvin ja sen kehitys mahdollistuu. Keskeistä on kyky oppia erilaisista ko-
kemuksista. Ks. myös ADD 2016.  
571 FDL 2006, 226 -  232. 
572 FDL 2006, 220 - 221; OOK 2001, 92 - 94, 155; TVS 2001, 424 - 430. Ks. myös kannatteleva 
orientaatio OOY 2014, 122 - 133.  



185 
 

Terapiatutkimuksissa osapuolten välillä vallitseva luottamus ja yhteistyösuh-

teen laatu on havaittu tärkeimmäksi tuloksia tuottavaksi tekijäksi. Auttajan käyt-

tämä teoria ja menetelmä vaikuttavat toissijaisilta.573 Terapiatutkimuksen tulokset 

pätevät vuorovaikutuksessa tapahtuvan tunnetyön osalta myös ohjaukseen, jossa 

keskeistä ovat luottamus, ohjaajan empaattisuus ja asiakkaan tunne toiminnan tuot-

tamasta hyödystä. Ne ovat sekä dialogin edellytyksiä että seikkoja, joiden synty-

mistä ja vahvistumista dialogisuus edistää.  

Tarkastelen dialogia vielä seuraavassa osiossa ohjaajan ylläpitämän vuoro-

vaikutuksen osana. Dialogi ei suju, jos osapuolet eivät sitoudu tavoitteita edistäviin 

normeihin. Ohjauksessa normien tarkoitus on luoda perusta osapuolten väliselle 

luottamukselle mutta myös vahvistaa sitä ohjauksen edetessä. Miten tämä tapahtuu? 

Vastaan kysymykseen tarkastelemalla seuraavaksi luottamusta ja sen kehittymistä 

ohjauksen keskeisenä edellytyksenä. Määrittelen aluksi, mitä luottamus on, ja otan 

tarkastelun avuksi luottamusta kuvaavan luottamusrelaation. Sen avulla saan tar-

kemmin esille luottamuksessa vaikuttavat osatekijät. 

Luottamus ei ole vain toisen osapuolen yksittäinen psykologinen valmius tai 

kyky (dispositio), vaan se voidaan hahmottaa kahden osapuolen väliseksi suhteeksi 

(relaatio). Ohjauskontekstissa tämä suhde on keskeisesti ohjaajan ja ohjattavan vä-

linen suhde ja ohjattavat luovat ryhmässä myös toisiinsa luottamussuhteita. Tarkas-

telen luottamusta Russell Hardinin esittämän muuttujista muodostuvan relaation 

avulla.574 

Häntä mukaillen käytän edellä (luvussa 4) alaviitteissä käyttämiäni kirjaimia 

A ja B edellä poikkeavalla tavalla. Ohjaajan ja ohjattavan sijaan ne tarkoittavat nyt 

ketä tahansa luottamussuhteen kahta osapuolta. Kirjain c ei myöskään tarkoita nyt 

keinoa, vaan asiaa, jonka suhteen A ja B ovat luottamussuhteessa toisiinsa. Määrit-

telen luottamuksen suhteena ja A:n ja B:n toisiinsa nivoutuvina intresseinä seuraa-

vasti: 

 

 

 

 
573 Asiakkaat kokevat keskeisenä vaikuttavana tekijänä kokemuksen kuulluksi ja hyväksytyksi tule-
misesta. Parantumista edistää se, jos asiakas kokee terapeuttinsa ymmärtäväksi, hyväksyväksi, em-
paattiseksi, lämpimäksi ja tukea antavaksi. Empaattisuus vahvistaa terapeuttista yhteistyösuhdetta 
ja luo taustaedellytyksen terapeuttiselle työskentelylle. Edellisen ohessa tarvitaan myös todellista 
suhdetta, joka rakentuu suhteen realistisuudesta, aitoudesta ja myönteisestä tunnesävystä. Ks. MPA 
2012.  
574 Ks. Hardin 2002, Trust and Trustworthiness ja Hallamaa 2017, Yhteistoiminnan etiikka.  
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Kaavio 8. Luottamus suhteena – luottamusrelaatio 
 
 

Luottamus on luottavan uskomusasenne, joka kohdistuu luotetun toimintaan 

luottamuksen kohteena olevan asian suhteen.575 Luottava siis uskoo, että luotetun 

intressinä on tulevassa toiminnassaan ottaa huomioon hänen intressinsä luottamusta 

koskevassa asiassa. Luottava uskoo, että luotetun intressit ovat sellaiset, että tämä 

haluaa yhä jatkaa yhteistoimintasuhdetta hänen kanssaan.  

Yhteistoimintasuhde rakentuu aina suhteessa johonkin asiaan. Joku on luotet-

tava jossakin asiassa, mutta ei jonkin toisen asian suhteen. Ohjauksessa luottamus 

kohdistuu usein ohjaajan ja ohjattavan kykyyn toimia rakentavasti nimenomaan oh-

jauksen osapuolina.576  

Koska luottamus on osapuolten uskomusasenne, sillä on oltava jonkinlaisia 

perusteita. Osapuolet tarvitsevat tiedollisia perusteita siitä, että toinen arvostaa yh-

teistoimintasuhdetta niin, että hän haluaa jatkaa ja pitää sitä yllä. Osapuolten on 

oleellista uskoa, että toinen osapuoli haluaa jatkossakin huomioida hänelle itselleen 

tärkeät intressit.577  

Myös epäluottamus on relaatio. Epäluottamuksessa luottava ei usko luotetun 

toimivan hänen intressiensä kannalta suotuisalla tavalla luottamuksen kohteena ole-

vassa asiassa. Ei-luottava ei usko toisen osapuolen arvostavan tarpeeksi yhteistoi-

mintasuhdetta, eikä usko tämän huomioivan jatkossa ei-luottavan omia intressejä 

eikä tahtovan hänelle hyvää.578  

 
575 TAT 2002, 9; YTE 2017, 128 - 129. 
576 Joku voi esimerkiksi olla luotettava raha-asioiden hoidossa, muttei lastenhoidossa. Luottamuksen 
alaan voidaan tehdä myös lisävarauksia. Joku voi olla luotettava lapsenvahti, jos hän ei parhaillaan 
kärsi päänsärystä, pahantuulisuudesta tai rahahuolista. 
577 YTE 2017, 131. A:n uskon perustana voisi olla se, että B:n on kiinnostunut yleensäkin edistämään 
hänen intressejään ja että B on luonteeltaan moraalinen ihminen, joka yleensä pitää lupaamansa 
sitoumukset.  
578 YTE 2017, 129; TAT 2002, 89 - 93. Epäluottamus relaationa: E [a, (b, c)]. Luottaminen ja epä-
luottaminen eivät kuitenkaan jaa maailmaa kahteen osaan: se, että A ei luota B:hen ei tarkoita, että 
A epäluottaa B:hen. On paljon ihmisiä, joihin emme sen paremmin luota kuin epäluotakaan. Osa 
ihmisistä on luottamusrelaatioittemme ulkopuolella.  

A luottaa B:hen asiassa c / A on B:n kanssa luottamusrelaatiossa asian c suhteen 
Luottamus = kahden toimijan A ja B toisiinsa nivoutuvat intressit asiassa c.  
Luottamus kolmipaikkaisena relaationa:  
L [A, (B, c)] 
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Luottamus rakentuu sen varaan, että osapuolilla on yhteen nivoutuvia intres-

sejä.579 Ohjauksen alussa yhteisiksi tunnistettuja intressejä ei ehkä ole monta, mutta 

onnistuneen ohjauksen edetessä niitä tulee lisää. Osallistujilla on alussa yhteinen 

intressi osallistua ohjaukseen ja saavuttaa siinä tuloksia, joita kukin voi pitää omalta 

kannaltaan onnistumisena. Keskusteluna toteutuva ohjaus, joka edistää jokaisen 

omia tavoitteita tarjoaa yhteistoiminnalle hyvän lähtökohdan, mutta ei useinkaan 

riitä kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen. Omaa työtä koskevien, usein 

vaikeiden ongelmien tiedostaminen ja työstäminen edellyttävät omiin ja toisten ko-

kemuksiin ja ajatuksiin paneutumista ja niiden jakamista. Se ei ole mahdollista il-

man keskusteluun osallistuvien välillä vallitsevaa luottamusta. Dialoginen keskus-

telu palvelee kumpaakin tavoitetta, minkä vuoksi dialogin normeihin sitoutuminen 

on ohjausosapuolten yhteinen intressi. Sen toteutuminen palvelee myös jokaisen 

yksilöllisiä intressejä.  

Työhönsä vakavasti suhtautuvan ja siinä onnistumaan pyrkivän ohjaajan in-

tressinä on luoda ohjaukselle mahdollisimman hyvät edellytykset, joista vaivaton 

vuorovaikutus on keskeinen. Juuri sen avulla voidaan vaikuttaa luottamusta edistä-

viin ja estäviin tekijöihin. Mitä paremmin ohjaaja onnistuu luomaan perustan luot-

tamukselle ja vahvistamaan sitä työskentelyn kuluessa, sitä syvemmin ohjattava voi 

tarkastella toimintansa perusteita ja halutessaan muuttaa niitä. Osapuolten tavoite 

on saada yhdessä toimimalla aikaan oman roolinsa mukaisia asioita ohjauksessa, 

nivoa eri tavoitteet toisiinsa ja luoda edellytyksiä yhä syvenevälle yhteistoimin-

nalle.  

Vuorovaikutuksessa on mukana luottamusta edistäviä ja estäviä tekijöitä, 

joita ohjaajan on huomioitava, jotta luottamus voi rakentua. Luottamus on ohjatta-

van tiedollinen (episteeminen) asenne, minkä vuoksi ohjaaja voi vuorovaikutuk-

sessa pyrkiä vaikuttamaan ohjattavan luottamukseen kytkeytyvien uskomusten tie-

dolliseen perustaan ja lisäksi vuorovaikutuksen luontaiseen valtaeroon ja ohjauk-

sessa käytettyihin tapoihin käsitellä ja hallita erilaisia riskejä.580 Tarkastelen ohjaa-

jan pyrkimystä vaikuttaa näihin tekijöihin seuraavaksi.  

Ohjauksen osapuolten on saatava toisistaan tietoa yhteistoiminnan muotoutu-

essa, jotta he voivat oikeuttaa, ylläpitää ja muuttaa toisiinsa kohdistuvia uskomuk-

 
579 Yhteen nivoutuvien intressien ei tarvitse olla kaikille yhteisiä ja kaikkien kanssa jaettuja. Riittää, 
että yhden osapuolen toiminta oman intressinsä toteuttamiseksi edistää muiden osapuolten intressien 
toteutumista.  
580 YTE 2017, 128, 131, 132 - 134. 
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sia. Tärkeä rooli on osapuolten toisiinsa kohdistamilla käyttäytymisodotuksilla, joi-

den varassa omaa toimintaa voi mukauttaa toisten toimintaan luottamusta rakenta-

valla tavalla. Osapuolten on voitava arvioida yhteistoiminnan tilaa ja etenemistä, 

mihin tarvitaan konkreettista ajantasaista tilannetietoa.581  

Osallistujat tarvitsevat myös sellaista tietoa, jonka avulla he voivat ohjauksen 

edetessä toistuvasti määritellä ja selkeyttää luottamuksen alaa.582 Osapuolet voivat 

toistensa arvion mukaan olla luotettavia joissakin asioissa ja taas toisissa eivät. Oh-

jaajan luotettavuus voi esimerkiksi ilmetä hänen toiminnassaan ohjauksen ulkoisen 

oppimisympäristön rakentajana ja siinä, että hän tulee ajoissa paikalle ja pitää oh-

jattaville antamansa lupaukset. Toisaalta hän voi tuntua epäluotettavalta esimer-

kiksi siinä, ovatko hänen tietonsa ohjattavan työstä ajantasaisia.583 Luottamuksen 

perustana on se, että ohjaussuhteessa tunnistetaan ja hyväksytään ohjaussuhteen 

edellyttämät ohjaajan ja ohjattavan erilaiset roolit. Toinen on ohjaaja ja toinen oh-

jattava.584 

Ohjauksen alussa ohjattavalla ei ole ehkä paljoakaan luottamusta perustele-

vaa ja sitä vahvistavaa näyttöä muista ohjattavista. Hän vain heittäytyy työskente-

lyyn ja uskoo muiden hyvätahtoisuuteen ja siihen, että ohjaaja sitoutuu rooliinsa. 

Dialogissa osapuolet saavat vähitellen uusia kokemuksia ja näyttöä luottamuksen 

tueksi.585 Ohjaajan vastuulla on taata, että ohjattavalle oman kokemusmaailman ja-

kaminen toisten kanssa tuntuu tärkeältä ja turvalliselta. Ohjaajaa kohtaan tunte-

mansa luottamuksen varassa ohjattava voi tehdä myös asioita, joiden tavoitetta hän 

ei ymmärrä. 

Työskentely käy mahdottomaksi tai vaikeutuu merkittävästi, ellei ohjattava 

luota ohjaajan ammattitaitoon, vaan epäilee tämän eettistä eheyttä ja tinkimättö-

myyttä ja halua edistää ohjattavan hyvää. Myös ohjaajan on luotettava riittävästi 

 
581 YTE 2017, 135 - 136. Luottavan on voitava seurata yhteistoiminnassa luotetun perustetta osal-
listua yhteistyöhön. Luottava tarvitsee luotetun panosta ja hänen on huolehdittava siitä, ettei intres-
sisidos katkea. Vähimmäisvaatimuksena luottamuksessa on, ettei luotettu tarkoituksellisesti vahin-
goita tai estä luottavan intressien toteutumisen ehtoja tai toimi tämän intressien vastaisesti. Luotta-
vaan kohdistuva mahdollinen epäedullinen toiminta täytyy havaita ajoissa. Siksi luottavan on saa-
tava asianmukaista ja ajankohtaista tietoa luotetusta. 
582 YTE 2017, 143. Myös luottamuksen alaa on määriteltävä joskus uudelleen olosuhteiden aiheut-
tamien muutosten mukaan. Luottamuksen säilymisen kannalta on pyrittävä näkemään olosuhteiden 
muutokset ja pyrittävä löytämään niissä uusia toisiinsa nivoutuvia intressejä tai uudistaa vanhoja, 
jotta luottamus ei rakoile. 
583 YTE 2017, 128, 143. 
584 Roolijako edellyttää osapuolten suostumista. Ohjattava voi olla kaikin tavoin asiantuntevampi ja 
taitavampi kuin ohjaajansa, ja hänellä voi olla myös paljon enemmän valtaa. Myös esimerkiksi ko-
kenut lääkäri voi olla kokemattomamman lääkärin potilas. Olennaista on, että osapuolet hyväksyvät 
yhteistyösuhteen edellyttämät roolit.  
585 FDL 2006, 10, 230 - 232.  
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ohjattavaansa sen suhteen, että tämä työskentelee vakavasti ja tuottaa rehellisesti 

ainesta keskusteluun eikä halua sabotoida toimintaa.  

Ohjaaja voi luottamuksen edistämiseksi myös vaikuttaa ohjaajan ja ohjatta-

van väliseen luontaiseen valtaeroon, joka ilmenee kasvatus- ja ohjausparadoksina, 

osapuolten välillä vallitsevana epäsymmetriana (5.1.2.). Ohjaajalla on enemmän 

kokemusta ohjauksesta, teoriatietoa ja taitoa sekä ohjausinstituution tuki takanaan. 

Ohjattava on monella tavalla haavoittuvampi, eikä hänellä ole ohjauksesta saman-

laista kokemusta ja taitoa. Lähtökohta saattaa hankaloittaa osapuolten intressien toi-

siinsa nivoutumista. Ohjaajan on luottamusta rakentaessaan huomioitava osapuol-

ten erilaisiin rooleihin perustuvat toiminnan lähtökohdat ja pyrittävä tarvittaessa 

lieventämään epäsymmetriaa ottamalla kuitenkin huomioon se, että auttaminen 

edellyttää myös valtaeron hyödyntämistä.586  

Valta ilmenee tilanteissa, joissa pohditaan intressien priorisointia määrittele-

mällä halujen ja tarpeiden tärkeyttä ja ensisijaisuutta (3.2.1). Kirjallisuudessa tuo-

daan esiin, että  ohjaajan tulee tehdä näkyväksi ohjaussuhteen asymmetria ja intres-

sien määrittelyyn ja priorisointiin kytkeytyvä piilovalta.587 Näin tapahtuukin usein 

jo ohjausta suunniteltaessa, kun ohjaaja kertoo avoimesti kokemuksestaan, intres-

seistään ja odotuksistaan. Ohjauksen alettua ohjaaja pyrkii jollakin tavoin toistu-

vasti ilmaisemaan ohjattavalle, ettei hän edistä ensisijaisesti omia intressejään eikä 

pyri syrjäyttämään ohjattavan käsitystä omasta hyvästään.  

Ohjaajan vallankäyttöä tarkastellaan ohjauskirjallisuudessa vähän. Ohjaajan 

uskotaan käyttävän vain heikkoa valtaa tai vaikuttavan ohjattavaan enimmäkseen 

vain tälle suotuisalla tavalla. Valta määritellään kirjallisuudessa tavallisimmin toi-

mijan ominaisuudeksi, jolla hän saa toisen tekemään jotakin sellaista, mitä tämä ei 

muuten saattaisi tehdä. Näin ymmärretty käsitys vallasta korostaa vallankäyttäjän 

ja sen kohteen intressien välistä ristiriitaa, jolloin vallankäyttöön sisältyy pakotta-

misen piirteitä.588  

Vallasta saadaan moniulotteisempi kuva, jos se nähdään ohjaajan ja ohjatta-

van välisenä suhteena. Valta ei ilmene osapuolten välillä pelkästään ohjaajan ja oh-

jattavan sisäisten ominaisuuksien vuoksi ja heidän toiminnassaan yksin toisesta 

 
586 VAT 2018, 103 - 104, 107 - 118. Vuorovaikutuksessa voidaan painottaa asiakaskeskeisyyttä tai 
asiantuntijakeskeisyyttä. Kummatkaan lähtökohdat eivät mahdollista yksiviivaisesti toteutettuna 
parhainta auttamiskontaktia asiakkaaseen, koska vastavuoroisuus menetetään. Ihanteena on pidetty 
dialogista lähestymistapaa, joka mahdollistaa näiden molempien yhdistämisen.  
587 OOY 2014, 16 - 20.  
588 PPA 2002, 14 - 28; YTE 2017, 154 - 155. 
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osapuolesta riippumatta. Valta rakentuu vuorovaikutuksen varassa tapahtuvassa 

molempien välisessä yhteistoiminnassa.589 Ohjauksessa ilmenevä valta kytkeytyy 

ohjaajan ja ohjattavan erilaisiin rooleihin ja mahdollisuuksiin toimia vuorovaiku-

tuksessa näistä rooleista käsin.590 

Ohjaaja voi ammattilaisena käyttää vain rooliinsa kytkeytyvää professioval-

taa. Sen perustalta hän voi vaikuttaa ohjattavaan sillä tavoin, että yhteistoimintaa 

syntyy ja se edelleen jatkuu. Ohjaaja käyttää tilanteessa resurssivaltaa auttamalla 

ohjattavaa lisäämään voimavarojaan ja voimaantumaan toiminnassaan. Ohjaajan 

voimavaroja lisäävää vaikuttamisvaltaa nimetään kirjallisuudessa voimavaraval-

laksi (resource) sekä voimaannuttamista lisääväksi voimaannuttamisvallaksi (em-

powerment).591 

Ohjattavan omien tavoitteiden syrjäyttäminen niin, että suhteeseen tulee alis-

tamisen, pakottamisen, palkitsemisen tai rankaisemisen piirteitä, eivät saa ohjatta-

vaa toimimaan omaehtoisesti, vaan hän joutuu tekemään asioita vastoin omaa käsi-

tystään tai tahtonsa vastaisesti.592 Sisäistä sitoutumista yhteistoimintaan ei voi siksi 

syntyä. Ohjaaja ei voi koskaan yrittää vaikuttaa ohjattavaan tavalla, joka ohittaa 

ohjattavan tavoitteita asettavana ja niihin pyrkivänä subjektina. Yritys saada tulok-

sia aikaan rangaistuksia tai palkintoja käyttämällä johtaa yhteistoiminnan pois var-

sinaisesta tavoitteesta ja saa ohjattavan vain välttämään, alistumaan ja mukautu-

maan toimintaan, jonka pitäisi suuntautua hänen hyväkseen.593  

Ohjaajan sitoutuminen siihen, että hän käyttää vain ammattirooliinsa kuulu-

vaa ja ohjattavan toimijuuden tunnustavaa valtaa ei heikennä luottamusta eikä vä-

hennä ohjattavan toimijuutta. Osapuolten välisen luottamuksen oleellinen edellytys 

on, että ohjaaja toimii professionsa eettisen koodin mukaan.594 Myös ohjattavien on 

luotettava riittävästi toisiinsa. Luottamus syntyy ja syvenee, kun ohjattavat toimivat 

 
589 PPA 2002, 154 - 155. Vallan käyttäminen ei kuitenkaan kaikin osin ole dispositionaalinen omi-
naisuus, koska toimijan valta ei riipu vain hänestä itsestään ja hänen asemastaan, vaan myös siitä 
miten muut reagoivat hänen toimintaansa. Ks. myös YTE 2017, 152. 
590 YTE 2017, 150 - 154. Vallalla ja vallankäytöllä tarkoitetaan toimijan omalla toiminnallaan aikaan 
saamaa muutosta muiden toimijoiden käyttäytymisessä ja toiminnassa. Muutosten aikaansaaminen 
edellyttää, että toimijalla on kykyjä ja muita resursseja sekä mahdollisuuksia ja tilaisuuksia, joita 
hän pystyy hyödyntämään ja joiden avulla hän voi tavoitteidensa edistämiseksi muuttaa sekä muo-
kata olosuhteita, jotka vaikuttavat muiden agenttien toimintaan ja sen ehtoihin. 
591 YTE 2017, 157 - 161.  
592 Toisaalta voi tapahtua myös niin, että rangaistukset ja palkkiot voivat ilmaantua työskentelyyn 
myös tiedostamatta. Ohjattavalla voi olla voimakas taipumus saada hyväksyntää, jolloin hän pyrkii 
tuottamaan vain sellaista puhetta, jonka arvelee miellyttävän ohjaajaa. Ohjaaja voi tiedostamattaan 
ilmaista tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä sen mukaan, kuinka ohjattava ilmentää ohjaajalle tär-
keitä asioita, esimerkiksi ohjaajan omaksumaa psykodynaamista teoriaa. 
593 YTE 2017, 157 - 161, 175. 
594 YTE 2017, 211, 222 - 224. 
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roolinsa velvoitteiden mukaisesti. Luottamus syvenee, jos he vaikuttavat toisiinsa 

vain ohjattavan rooliin kuuluvilla tavoilla ja noudattavat hyvän ohjauksen normeja, 

esimerkiksi sitoutuvat sovittuun vaitiolovelvollisuuteen.  

Ohjauksen perustan muodostava luottamus syntyy, kun ohjauksessa huomi-

oidaan ohjattavan intressit ja tämän näkemys omasta hyvästään. Ohjattavan on 

suostuttava ottamaan vastaan tarjottua apua ja aktiivisesti autettava itse itseään. Hä-

nen on motivoiduttava sisäisesti ja tavoiteltava jotakin yhteistoiminnassa tärkeänä 

pidettyä päämäärää. Vaikuttamalla ohjattavaan tämän voimavaroja lisäävästi ja tätä 

voimaannuttaen ohjaaja luo ohjattavalle edellytykset ilmaista aitoa, sisäsyntyistä 

aktiivisuutta. Tämä on ohjaajan professionaalisen ja institutionaalisen vaikuttamis-

vallan ydin.595  

Ohjauksen sujuvuutta heikentävät erilaiset ristiriidat ja luottamuksen raken-

tuminen ja vahvistuminen edellyttävät niiden käsittelyä. Ohjauksessa edetään pie-

nistä ja yhteistyön kannalta melko vaarattomista ristiriidoista ja riskeistä yhä suu-

rempiin. Riskien tunnistaminen, tarkastelu ja hallitseminen luottamusta rakenta-

valla tavalla on tärkeä yhteistoiminnan koetin. Ristiriitojen käsittely voi johtaa sy-

venevään luottamukseen mutta myös syvenevään epäluottamukseen. Millaista on 

kehitys, jossa ohjattavan luottamus parhaimmillaan syvenee ja yksilötoimijasta tu-

lee yhä enemmän yhteistoimija?  

Yksilöiden luottamukseen, toiminnan laatuun ja mahdollisuuksiin toimia vai-

kuttaa oma käsitys itsestä toimijana. Ohjauksen alussa ohjattava tuntee itsensä itse-

näiseksi ja melko minäkeskeisesti toimivaksi. Ohjauksen edetessä yhteistoiminta 

tuntuu yhä tärkeämmältä ja sen jatkaminen arvokkaalta. Mitä ohjattavassa tapahtuu 

tässä kehityskulussa? Käytän tarkastelussa jälleen apuna Tuomelan yhteisöllisyy-

den filosofiaan perustuvia yhteistoimintatiloja ja kuvaan niiden käsitteillä yhteis-

toiminnan kehittymistä yksilötoiminnasta yhteistoiminnaksi.  

Ohjauksen alussa ohjattavan toiminta on ensisijaisesti omasta itsestä lähtevää. 

Tuomelan käsite minä-tilainen joukossa toimiminen kuvaa alkutilannetta, jossa oh-

jattavan intressit ja päämäärät ovat syvästi yksilöllisiä ja melko yksityisiä. Silloin 

päämäärät voivat olla vain satunnaisesti samoja toisten ohjattavien päämäärien 

kanssa. Ohjattava esimerkiksi tulee paikalle ohjausistuntoon sovittuun aikaan. Ti-

lanne muistuttaa joukkokäyttäytymistä, kun ihmiset odottaessaan bussia tai olles-

 
595 YTE 2017, 222 - 225.  
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saan konsertin lippujonossa jakavat satunnaisesti saman tavoitteen. Tilanteessa toi-

mijoiden välillä ei ole vielä varsinaista yhteistoimintaa, vaikka yhteinen tavoite on 

sattumalta sama: päästä ajoissa linja-autoon, konserttiin tai ohjausistuntoon.596 

Ohjauksen edetessä toimintaan tulee yhä enemmän mukaan ryhmäsuuntautu-

neen minä-tilan piirteitä. Ohjattava alkaa hahmottaa toiminnassa yhä enemmän 

toisten kanssa yhdensuuntaisia päämääriä ja keinoja. Yhdessä jaetut päämäärät koh-

distuvat aluksi ainakin ohjauksen puitteisiin. Ohjattavalla on minä-tilassaan mieles-

sään jonkinlainen päämäärä, joka koskee ryhmän hyödyntämistä välineenä jonkin 

itselle tärkeän asian saavuttamisessa.597  

Parhaimmillaan minä-tilainen toiminta syventyy vähitellen ryhmäsuuntautu-

neeksi minä-tilaiseksi ja me-tilaiseksi toiminnaksi. Yksilön yksityiset intressit ja 

päämäärät laajenevat ohjauksen edetessä jaetuiksi ja yhteisiksi. Silloin yksilö ha-

luaa toimia osana ryhmää ja turvata yhteistyön jatkumisen siinä.598 Ohjattavilla on 

jo ohjaukseen tullessaan halu osallistua siihen ja onnistua mahdollisimman hyvin. 

Siksi osapuolten toiminta ei ala puhtaasta minä-tilaisesta toiminnasta. Ohjaukseen 

hakeutuminen täyttää siis jo ryhmäsuuntautuneen minä-tilaisen toiminnan ehdot.  

Dialoginen vuorovaikutus mahdollistaa ohjattavan kehityksen minäkeskei-

sestä toimijasta ryhmätoimijaksi. Dialogissa yhteistoiminnasta tulee osapuolille yhä 

itseisarvoisempaa ja tärkeämpää, heissä syntyy toimintaa koskevia merkittävyyden 

ja arvokkuuden kokemuksia. Yhteisyyden tunne syvenee ja toiminnan rakennetta 

ylläpitävät normit ja arvot vahvistuvat. Tiivistän yhteistyön kehittymisen vaiheet 

seuraavaan kaavioon, josta ilmenee yhteistoiminnan vaiheet, ohjaajan toiminta 

niissä ja oletetut osallistujien kokemat yhteistoimintatilat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
596 TUO 2007, 249 - 250; YTE 2017, 104, 119,  
597 TUO 2007, 99, 151- 152, 173; YTE 2017, 107.  
598 TUO 2007, 60 - 62, 150 - 151, 162, 164 - 167, 173 - 176; YTE 2017, 112 - 114, 119. 
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Kaavio 9. Yhteistoiminnan muotoutuminen 
 
 
Kehittynyt me-tilainen yhteistoiminta edellyttää osapuolten intressien yhteen kie-

toutumista ja samansuuntaisuutta. Ohjaajan on siksi toimittava niin, että intressit 

nivoutuvat toisiinsa ja minä-tilaa vahvempi sitoutuminen mahdollistuu.599 Ohjaaja 

pyrkii saamaan aikaan ryhmäsuuntautunutta minä-tilaista työskentelyä 600 ja me-

tilaista työskentelyä.601 Nämä toimintatilat ovat tärkeitä, koska niissä osapuolet si-

toutuvat ohjauksessa puhdasta minä-tilaa vahvemmin yhteisiin päämääriin ja niitä 

tavoittelevaan yhteistoimintaan. Intressit voivat nivoutua toisiinsa eri tavoin ja eri 

syvyisesti.  

Monia ohjauksen piirteitä ja toimintatapoja voidaan perustella sillä, että nii-

den varassa osapuolet voivat vahvistaa luottamusta toisiinsa. Jo ohjauksen funda-

mentaaliset normit ja vakioiset elementit vähentävät satunnaisuuksien vaikutusta ja 

 
599 Ks. TUO 2007, 249 - 250; YTE 2017, 104, 119. Minä-tilaisesta työskentelystä.  
600 Ks. TUO 2007, 99, 151 - 152, 173; YTE 2017, 107. Ryhmäsuuntautuneesta minä-tilaisesta työs-
kentelystä. 
601 Ks. TUO 2007, 60 - 62, 150 - 151, 162, 164 - 167, 173 - 176; YTE 2017, 112 - 114, 119. Me-
tilaisesta työskentelystä. 

Kehittymätön yhteistoi-
minta  
Luottamusta toisiin ei ole 
paljoakaan, konfliktit pii-
lotetaan  

Kehittyvä ja muotoutuva 
yhteistoiminta  
Ryhmäytymistä, turvalli-
suus ja vuorovaikutus kas-
vavat, osapuolten roolit 
muotoutuvat, pieniä kon-
flikteja otetaan esille 

Kehittynyt yhteistoi-
minta  
Tavoitteet ja keinot sel-
keämpiä. Ohjattava voi 
käyttää ryhmää hyväksi 
kehityksessään. Ryhmä 
tullut tärkeäksi ja mer-
kittäväksi elämän rikas-
tuttajaksi. Esille otetaan 
nyt myös suurempia 
konflikteja  

Ohjaaja mahdollis-
taa ja pyrkii saa-
maan aikaan aktiivi-
sesti yhteistoimin-
nan syvenemistä  Ohjaaja saa aikaan ja pitää 

yllä vuorovaikutusta ja yh-
teistoiminnan syvenemistä  Ohjaaja ennakoi ja 

poistaa vuorovaikutuk-
sen sekä luottamuksen 
esteitä 

Minä-tilaista toimin-
taa joukossa 
Osallistujilla on sa-
tunnaisesti sama pää-
määrä toisten kansa 
Ohjattava voi luopua 
ohjauksesta, jos se ei 
tyydytä hänen tarpei-
taan 

Ryhmäsuuntautunut minä-tilai-
nen toiminta  
Osapuolilla jaettu päämäärä ai-
nakin ohjauksen rakenteen suh-
teen  
Ajatuksia ryhmän hyödyntämi-
sestä omien päämäärien tavoitte-
lussa  

Me-tilainen toiminta 
Ryhmän itseisarvoisuus 
ja elämää rikastuttava 
merkitys ohjattavalle 
Miten voisimme toimia 
edelleen yhdessä?  
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helpottavat osapuolia suuntaamaan voimavarojaan oleelliseen toimintaan. Ohjatta-

van kokema turvallisuuden tunne on tärkeä, koska se mahdollistaa luottamuksen ja 

dialogin, jossa ohjaaja auttaa ohjattavia tekemään näkyväksi ohjauksen tavoitteita. 

Kun ohjattavat tunnistavat tavoitteet, voi syntyä yhteistoimintaa, muodostua jaet-

tuja ja yhteisiä päämääriä.  

Luottamuksen perustan muodostavia yhteen nivoutuvia intressejä voidaan 

luoda eri tavoin. Mikä tahansa intressien toisiinsa nivoutuminen ei mahdollista ta-

voitteellista ja pitkäjänteistä yhteistoimintaa. Yksisuuntaisessa relaatiossa vain toi-

nen osapuolista luottaa toiseen. Näin kevyen luottamuksen varaan ohjausta ei voida 

kunnolla rakentaa. Kaksisuuntaisessa relaatiossa molemmat osapuolet luottavat 

toisiinsa, mutta heidän luottamuksensa voi kuitenkin erota sisällöltään. Vastavuo-

roinen luottamusrelaatio kannustaa ohjattavia parhaiten yhteistoimintaan, koska 

suhteen molemmat osapuolet ovat luotettuja ja luottavia. Tällaisessa suhteessa osa-

puolet luottavat myös siihen, että toinenkin tuntee luottamusta. Näin myös luotta-

misesta tulee luottamuksen kohde. Ohjauksen kannalta vastavuoroinen luottamus-

suhde tarjoaa parhaat onnistumisen edellytykset.602 

Intressien nivoutumisen luonne määrittää, millaisessa yhteistoimintatilassa 

osallistujat voivat toimia ja minkä tyyppisen ja syvyisen luottamuksen ohjauksessa 

tarjoutuvat tilanteet mahdollistavat. Puhdasta minä-tilaista yhteistoimintaa ilmen-

tää osapuolten satunnaisesti yhteen nivoutuvat intressit. Ryhmäsuuntautunutta 

minä-tilaista toimintaa vastaavat pitkäkestoinen yksi- ja kaksisuuntainen luotta-

mus. Me-tilaista toimintaa ilmentää vastavuoroinen luottamussuhde.603  

Osallistujien intressien nivoutumisen luonne vaikuttaa tapaan, jolla ohjattava 

sitoutuu ohjauksessa yhteistoiminnalle asetettuun päämäärään ja sitä edistävään yh-

teistoimintaan. Kertaluontoisessa ja satunnaisessa kohtaamisessa toimintaan sitou-

tuminen on heikointa. Tästä syystä ohjauksessa on saatava aikaan pitkäkestoisem-

pia, vastavuoroisia me-tilaisia luottamussuhteita satunnaisten ja kertaluontoisten 

minä-tilaisten suhteiden sijaan. Me-tilaisuuden syntyminen on ohjauksen kannalta 

ihanteellista, koska luottamussuhteen jatkamisesta tulee ohjauksen osapuolten yh-

teinen intressi ja yhteisten päämäärien ja niiden tavoittamiseksi tarvittavasta yhteis-

toiminnasta tulee yhteinen tavoite.604 

 
602 YTE 2017, 144 - 147. Vastavuoroisessa luottamussuhteessa osapuolet ovat molemmat sekä luot-
tajan että luotetun asemassa toisiinsa. Luottamussuhdetta ei haluta silloin jatkaa vain yhteisten ta-
voitteiden vuoksi, vaan nimenomaan toimijoiden välillä vallitsevan suhteen vuoksi. Luottamuksesta 
ja luottamisesta tulee keskeinen osa paitsi osapuolten intressejä myös luottamisen sisältöä.  
603 YTE 2017, 146. 
604 YTE 2017, 144 - 149.  
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Joskus voi myös käydä niin, ettei yhteistoimintaa synny, vaikka me-tilaisuu-

den edellytykset olisivatkin olemassa. Ohjattava voi jostakin syystä kieltäytyä 

osoittamasta luottamusta toista kohtaan. Ei-luottaminen estää yksilötoiminnan 

muuttumisen yhteisönä toimimiseksi ja toiminta pysyy minä-tilaisena.605 Tiivistän 

edellä kuvatun kaavioon 10.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavio 10. Intressit ja yhteistoimintatilat – sitoutumisen aste 
 

Edellä totesin konfliktisuuden oleelliseksi osaksi ohjausta. Kirjallisuudessa ohjaus 

todetaan toistuvasti ohjattavan oppimisprosessiksi, ja sellaiseksi se onkin luonte-

vimmin hahmotettavissa. Oppimiseksi voidaan kuvata monenlaista asiakasta autta-

vaa toimintaa. Auttamisen osapuolena ollessaan esimerkiksi ohjattava oppii aina 

jotakin, esimerkiksi toimimaan uudella, itsenäisyyttä ja selviytymistä kohentavalla 

tavalla. Oppimiseen sisältyy usein jo lähtökohtaisesti jokin oppijan kokema risti-

riita.  

Psykologiassa oppiminen määritellään kokemukseen perustuvaksi suhteelli-

sen pysyväksi muutokseksi, joka tarvittaessa mahdollistaa oppijalle uudenlaisen 

toiminnan hänen niin tahtoessaan. Keskeistä oppimisessa ovat oppijan asioiden ha-

vaitsemista ja ymmärtämistä määrittävät sisäiset mallit. Oppija sulauttaa uudet ko-

kemukset ja havainnot aiemmin omaksumiinsa malleihin (assimilaatio). Usein ko-

 
605 YTE 2017, 147. Osapuolten intressit eivät laajene käsittämään yhteistoiminnan jatkamista, eikä 
toiminnan päämäärä ulotu koskemaan ryhmänä tai yhteisönä toimimista, vaan toiminta jää rinnak-
kain tai ryhmässä toimimiseksi. Syynä voi olla kateus tai henkilökohtaiset kyvyttömyyttä ja halut-
tomuutta aiheuttavat syyt. Yhteistoiminnasta saatava hyvä viedään toisilta ja samalla myös itseltä. 

Ohjattavan ja oh-
jattavien intressit 
Ohjaajan intressit 
 

Intressien toisiinsa 
nivoutumisen laatu, 
määrä ja syvyys  

 erilaiset yhteis-
toimintatilat: 
 
MINÄ-TILAINEN  
 
 
RYHMÄSUUN-
TAUTUNUT  
MINÄ-TILAINEN  
 
 
ME-TILAINEN 

Osapuolten toimin-
taan sitoutumisen 
heikkous ja vahvuus. 
Yhteisten päämäärien 
ja niiden saavuttami-
seen tarvittavan yhtei-
sen toiminnan tavoit-
telu 
 
HEIKOINTA 
 
 
 
VAHVINTA  

LUOTTA
MUS 
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kemukset myös muuntavat ja muokkaavat aikaisemmin muotoutuneita malleja (ak-

kommodaatio).606 Oppiminen saa yksilössä luontaisesti aikaan ristiriidan kokemuk-

sen, koska hän elää osittain epätyydyttävän nykytilan ja jonkin ihanteellisemman 

tavoitetilan jännitteessä. Oppija saattaa vastustaa tapahtuvaa muutosta ja ahdistuu 

siitä, ettei vielä osaa jotakin, mitä olisi hyvä osata. Vastarinnasta huolimatta uudet 

kokemukset ja niihin pohjautuva oppiminen tarjoavat usein oppijalleen nykytilaan 

nähden jotakin positiivista.607   

 Luottamuksen syvetessä kasvaa myös ohjattavan kokema konfliktisuus. Läh-

tökohtaoletukseni mukaan ohjauksessa käsitellään toistuvasti jotakin konfliktia ja 

ristiriitaa. Määrittelen konfliktin sanakirjamerkityksen mukaisesti yhteenotoksi, ris-

tiriidaksi ja yhteentörmäykseksi.608 Jatkossa tarkoitan konflikti- ja konfliktisuus-ter-

meillä ohjaukseen monin tavoin sisältyvää ja siinä ilmenevää keskeistä monita-

soista ristiriitaa. Konflikti ilmenee esimerkiksi käsiteltäviksi valittavien asioiden 

priorisoinnissa, niitä koskevissa tulkinnoissa ja tulkintojen varaan rakentuvassa yh-

teistoiminnassa. Vuorovaikutuksen varassa toteutuvassa yhteistoiminnassa syntyy 

jatkuvasti väärinymmärryksiä ja vaikeitakin ristiriitoja, joita on selvitettävä. 

Luottamus ohjattavan uskomuksena jo sinänsä tuottaa hänessä ristiriidan tun-

netta. Luottamus on riski ja uskomusasenteena luottamuksen kannattavuus toden-

tuu vasta silloin, kun osapuolet alkavat toimia uskomustensa varassa. Vasta silloin 

mahdollisesti väärin arvioitu ja väärin sijoitettu luottamus paljastuvat. Ohjauksessa 

eri tavoin ilmenevät konfliktiset asiat tuntuvat osapuolista toistuvasti horjuttavan 

yhteistoimintaa ja luottamusta. Ohjaajan avustuksella riskejä voidaan hallita. Oh-

jattavat kohtaavat ohjauksen alussa säädellysti pieniä ristiriitoja ja vähitellen ede-

tään suurempiin riskeihin, konflikteihin ja niiden onnistuneen käsittelyn myötä yhä 

syvempään luottamukseen.609  

Myös työnohjauskirjallisuudessa konfliktin ja ristiriidan käsitteet ovat kes-

keisiä. Ristiriitaisuus kytketään yksilöiden käyttöteoriaan ja mentaalisiin malleihin. 

Ristiriidan kokemus syntyy, kun ohjattava kyseenalaistaa itsereflektiossa omaa 

merkitysperspektiiviään ja kun omat mentaaliset mallit ja todellisuuden tapahtumat 

 
606 Gross 1996, 154 - 179, 329 - 352. Psykologian systemaattisissa yleisesityksissä on löydettävissä 
oppimisen määritelmä ja siihen kytkeytyvät keskeiset tässä mainitut käsitteet. Ks. esim.  Gross 1996. 
Psychology – The Science of Mind and Behavior.  
607 Oppimisen yhteydessä mainitaan usein vastarinnan käsite. Ks. esim. OOK 2001, 155; TVS 
2001, 424 - 428. 
608 Ks. www.suomisanakirja.fi ja www.kielitoimistonsanakirja.fi/konflikti. Luettu 15.4.2019.  
609 YTE 2017, 129, 131 - 132, 134 - 135. 
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eivät tunnu sopivan yhteen.610 Tällaisessa tilanteessa ohjattavaa hyödyttää, että hän 

tiedostaa reflektiossaan ristiriitoja ja saa mahdollisuuden työstää niitä. Ohjattava 

havaitsee itsessään esimerkiksi jonkin puutteen, mikä tarjoaa hänelle aidon moti-

vaation muuttua, oppia uusia asioita ja toimia uudella tavalla.611 

Ohjattavan alkuperäisessä hänelle merkittävässä yhteistoimintaympäris-

tössä, kuten opiskelussa, työssä, hoitamisessa tai opettamisessa on mukana luon-

taista konfliktisuutta, koska siellä toimitaan yhdessä toisten kanssa. Konfliktisuus 

on yhteistoiminnan keskeinen piirre, koska osapuolten toimiessa heidän erilaiset 

intressinsä ja päämääränsä sekä niitä tavoitteleva toiminta ajautuvat herkästi ja 

spontaanisti ristiriitaan.612 Ohjauksessa oleva ammattilainen kokee asiakkaan 

kanssa toimiessaan toistuvasti vuorovaikutuksessa ja ymmärtämisessä ilmeneviä 

spontaaneita konflikteja. Ne syntyvät virheellisistä tulkinnoista ja ymmärtämisen 

katkoksista. Väärinkäsitykset ja toisia loukkaava toiminta on otettava puheeksi.613  

Auttamisammateissa usein työstetään jotakin asiakkaan hankalaksi kokemaa 

puutetta ja konfliktisuutta. Sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä pyrkivät vähentä-

mään asiakkaansa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimijuuden puutetta. Joskus 

ammattilainen saattaa myös vahvistaa asiakkaassa ristiriidan kokemusta, jotta 

avusta tulisi tehokkaampaa. Esimerkiksi opettaja saattaa haastaa oppilaansa tämän 

vastarinnasta huolimatta pois mukavuusalueeltaan ja tälle uusien hankalaltakin tun-

tuvien asioiden äärelle. Fysioterapeutti vaatii asiakkaan kokemasta kivusta huoli-

matta tätä sitkeästi jatkamaan liikuntaharjoitteiden tekemistä.  

Instituutiot ja organisaatiot tukevat ja ylläpitävät niiden rakenteen avulla ja 

ohjattavan perustehtävän välityksellä asiakasta auttavaa toimintaa. Rakenne voi tu-

kea ohjattavaa toiminnassaan, mutta se saattaa tuoda myös esille tämän toimijuuden 

esteitä ja ristiriidan tunnetta nykyisen työskentelyn ja ihannetilan välillä. Rakenne 

 
610 Tähän kytkeytyy laajempia olemassaolon luonnetta koskevia kysymyksiä. Onko olemassa ulko-
puolinen ja reaalinen todellisuus vai onko todellisuus ihmisen mielessä konstruktiona, esimerkiksi 
merkityksiin ja kieleen liittyvänä rakenteena? Jos todellisuus on enimmäkseen mielen sisäinen asia, 
kysymys mielen vastaavuudesta suhteessa ulkotodellisuuteen ei ole niin oleellinen. Jokaisella on 
silloin oma todellisuutensa. Ks. esim. IJF 2013. 
611 OOK 2001, 86 - 94; FDL 2006, 163 - 190. 
612 YTE 2017, 7, 14, 15.  
613 Kirjallisuudessa on erotettu ammattilaisen osaamisessa toisistaan substanssiosaaminen, proses-
siosaaminen ja vuorovaikutusosaaminen. Keskeistä työsuorituksessa ovat olennaiset tiedot ja taidot, 
prosessien eteenpäin viemisen taidot ja vastavuoroinen ideoiva kommunikaatio asiakkaan kanssa. 
Ks. esim. VAT 2018, 23 - 37. 
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voi joskus olla este ammattilaisen ja asiakkaan aidolle, heitä todella hyödyttävälle 

yhteistoiminnalle.614  

Organisaatiossa ammattilaisen toiminnan varassa pyritään toteuttamaan ar-

vokkaina pidettyjä päämääriä ja työntekijä saattaa kokea ristiriitaa, jos hän ei koe 

toteuttavansa työnsä perusarvoja toiminnassaan. Ohjattavalta saattaa työroolissaan 

esimerkiksi puuttua työssä tarvittavaa oleellista tietoa tai taitoa. Hän saattaa tulkita 

sisäisten malliensa pohjalta asioita virheellisesti, yksipuolisesti ja vääristyneesti. 

Hän saattaa lisäksi kokea konfliktisuutta, jos hänellä on heikko sisäinen motivaatio 

sitoutua työhön ja työyhteisöön. Kuitenkaan aina ei ole kyse työntekijöiden työnte-

koon vaikuttavista sisäisistä tekijöistä. Organisaatio voi joskus järjestää työskente-

lyn puitteet niin, ettei työntekijä voi toteuttaa perustehtäväänsä parhaalla mahdolli-

sella tavalla.  

Millä tavoin työssä koettuja konflikteja voisi ymmärtää paremmin? Hyödyn-

nän seuraavaksi aiemmin tekemääni jaottelua työn substanssiytimeen ja työn meta-

prosesseihin ja jäsennän sen avulla ohjattavan työssään kokemia konflikteja. Jaot-

telu on karkea ja sitä on käytännössä usein vaikea tehdä. Työn substanssin konflik-

teissa ohjattavalta puuttuu työtehtävässään jotakin sen suorittamisen kannalta oleel-

lista. Esimerkiksi opettaja ei tunne tarpeeksi opetettavien oppiaineiden asiasisältöjä 

tai sairaanhoitajalta puuttuu joitakin perustietoja sairauksista ja niiden hoitamisessa 

tarvittavista toimenpiteistä.  

Työn substanssiytimen toteuttamiseen, vaikkapa opetuksen ja hoidon aikaan-

saamiseen ja ylläpitämiseen ohjattava ammattilainen tarvitsee lisäksi asioita, joiden 

välityksellä työsuorituksen voi toteuttaa. Opettaja tarvitsee ymmärrystä myös oppi-

misesta ja sitä edistävistä tekijöistä, kuten vuorovaikutuksesta. Sairaanhoitaja tar-

vitsee tiedon lisäksi myös erilaisia taitoja ja tekoja, joiden avulla hän saa hoidon 

asianmukaisesti toteutettua. Potilaan kohtaamisen taidot ja vaikkapa lohduttava 

vuorovaikutus saattavat olla hänen työssään keskeisiä. Käytän näistä työtehtävän 

suorittamiseen tarvittavista asioista ja niiden puutteesta termiä työn metaprosessien 

konfliktit.  

 
614 VAT 2018, 171 - 174. Instituution ja organisaation rakenteet voivat jäykistää toiminnan sel-
laiseksi, ettei asiakas hyödy enää tarjotuista palveluista. Instituutiossa voidaan tehdä jotakin asiak-
kaan kannalta rutiininomaisesti ja liian ulkoistavasti tai rakenteen varassa voidaan pyrkiä oikeasti 
toimimaan auttavasti. Toimintaan asiakas voi osallistua sisäisellä motivaatiollaan ja tahdollaan pit-
käjännitteisesti.  
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Työnohjaustyöskentelyn lähtökohtana on ohjattavan kokema työn ja työelä-

män konfliktisuus, jonka ohjattava siirtää ohjaukseen yhdessä tutkittavaksi ja ref-

lektoitavaksi materiaaliksi. Konflikti on ohjattavan mielessä kokemuksena ja dia-

logissa hän kommunikoi ristiriidan kokemuksensa toisille. Ohjattava on konflikti-

sessa oppimisprosessissa, mikä synnyttää vastarintaa ja negatiivisia tunteita. Oppi-

misprosessissa ristiriita syntyy siitä, että asioiden vanhat ja uudet merkitykset koh-

taavat ohjattavan mielessä.  

 Ohjausistunto saattaa myös olla ohjattavalle eri tavoin konfliktinen, ja hän 

saattaa kokea siinä samanlaisia haasteita kuin työssään. Ohjattavan roolissa oh-

jausta koskeva ymmärrys, halu ja motivaatio osallistua ohjaukseen voivat olla heik-

koja, ymmärtäminen rajallista ja tulkinnat asioista ehkä vääriä ja puutteellisia. Oh-

jauksen rakenne ja menetelmät eivät ehkä tunnu ohjattavasta hyödyllisiltä, mikä saa 

hänet vastustamaan ja muuttamaan toimintaa. Myös valmistautuminen istuntoon 

voi tuottaa ohjattavassa ristiriidan kokemuksia. Hän voi tuntea itsensä väsyneeksi 

ja hajamieliseksi, eikä usko kykenevänsä tarpeeksi rauhoittumaan ja keskittymään 

ohjausistuntoa varten.  

Myös ohjaajan ohjauksessa käyttämät työtavat sinänsä tuottavat ohjattavassa 

konfliktin tunnetta. Esimerkiksi reflektio ja interventiot haastavat ohjattavan tois-

tuvasti kertomaan itsestään ja työstään. Hänen on ilmaistava myös epämukavalta 

tuntuvia ajatuksia ja tunteita. Interventioilla ja kysymyksillä vauhditettu ohjattavan 

itseilmaisu, asioiden tutkiminen ja reflektio saavat ohjattavan tarkastelemaan val-

litsevaa, ei täysin tyydyttävää tilannettaan. Ohjattava tavoittelee parannusta nyky-

tilanteeseen. Myös dialogi synnyttää ohjattavassa konfliktin tunnetta, koska omat 

vakiintuneet merkitykset peilautuvat toisten vierailta tuntuviin tapoihin ymmärtää 

asioita. Ohjattava ei aina koe tulevansa ymmärretyksi, ja hänen on usein tarkennet-

tava ja perusteltava toisille ajatuksiaan.  

Ohjaus on ehkä edennyt hyvin, mutta ohjattava voi kokea konfliktisuutta pa-

latessaan alkuperäiseen toimintaympäristöönsä. Ohjauksessa oivalletut, koetut ja 

opitut asiat eivät tunnu siirtyvän ohjauksesta työhön ja opitun soveltaminen käytän-

töön ei tunnu onnistuvan. Ohjattava saattaa ajautua ohjausta edeltäneisiin ja uuden-

laisiin konflikteihin ja yhteistoiminnan ongelmiin. Ohjattava ei ehkä voi toimia 

työssään aiempaa paremmin, koska osallisten yhteistoiminta on siellä heikkoa. Toi-

mintaympäristö voi haitata ja tehdä turhaksi ohjattavan halun ja kyvyn toimia uu-

della tavalla, koska siihen ei ole mahdollisuutta eikä sille tarjoudu tilaisuutta.  
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Edellä sanotun perusteella voin todeta, että ohjaus on sisällöltään, menetel-

miltään ja vuorovaikutukseltaan konfliktista. Tiivistän ohjauksen konfliktisuuden 

seuraavaan kaavioon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kaavio 11. Ohjauksen konfliktisuuden alkuperät 

 

Ohjattavan alkuperäisen toimintaympäristön konfliktisuus on kaiken työskentelyn 

lähtökohta. Tarkastelen seuraavaksi  tarkemmin, millä tavoin konflikteja ohjauk-

sessa työstetään ja hyödynnetään. 

Käytän ohjauksessa konflikteja työstävästä ja niitä hyödyntämään pyrkivästä 

toiminnasta termiä konfliktityö. Ohjaaja saa aikaan ja ylläpitää yhteistoiminnassa 

sopivan tasoista konfliktien ja ristiriitojen käsittelyä. Ohjaaja mahdollistaa sen, että 

ohjattava voi turvallisesti kokea kohtuullista konfliktisuutta toimintansa nykytilan 

ja jonkin paremman tilan välillä ja voi ilmaista tätä ristiriitaa. Ohjaaja mahdollistaa 

kokemuksellisen jännitteen, jossa ohjattava voi tavoitella, tarkastella ja oppia uusia 

asioita.615  

 
615 FDL 2006, 131 - 133, 139 - 144.  

Ohjattavan alkuperäinen yh-
teistoimintaympäristö  
Ohjattavan asiakkaiden kon-
fliktisuus (sairaus, puute, ym-
märtämättömyys, tietämättö-
myys) 
 
Ohjattavan työn substanssin 
konfliktit (työn tekemisessä 
tarvittava sisällöllinen tieto ja 
taito, esim. opetussisällöt) sekä 
työn toteutuksessa tarvittavien 
metaprosessien konfliktit 
(opettamisen, havainnollista-
misen, vuorovaikutuksen haas-
teet)  
 
Ihmissuhteiden ja yhteistoi-
minnan konfliktit ja haasteet  
 

Ohjausympäristö  
Ohjattavan istuntoon tuoma 
konfliktinen materiaali 
 
Dialogisuuden, ymmärtämisen 
ja tulkintojen konfliktit, oppi-
misessa vastarinta ja muut ne-
gatiiviset tunteet 
 
Ohjauksen työtapojen konflik-
tisuus (reflektio, interventiot) 
 
Ohjauksessa ihmissuhteisiin ja 
yhteistoimintaan liittyvät spon-
taanit konfliktit ja haasteet 
 

Ohjattavan paluu alkuperäiseen toimin-
taympäristöön. Kokemusten, oivallusten ja 
opitun soveltamisen haasteet ja konflikti-
suus 
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Ohjattavan erilaisiin asioihin kytkeytyvä konfliktisuuden kokemus on työs-

kentelyn keskeinen edellytys. Ilman ristiriidan kokemusta työskentely saattaisi 

muotoutua leppoisaksi oleskeluksi. Ristiriidat eivät kuitenkaan saa kasvaa niin suu-

riksi, että ne heikentävät ohjattavan työskentelyä. Ohjaustilanne ei saa synnyttää 

liian voimakkaita ahdistuksen, epäluottamuksen ja turvattomuuden kokemuksia, 

koska ne saavat ohjattavan suojautumaan yhteiseltä työskentelyltä. Ohjaajan on 

konfliktityössä säädeltävä ristiriitaisuutta sillä tavoin, että se on voimakkuudeltaan 

sopivaa ohjattavalle. Ohjaajan on haastettava ohjattava, mutta samalla hänen tulee 

turvata luottamuksen ja turvallisuuden tunteen säilyminen.  

 Konfliktityö toteutuu ohjaajan aikaan saamalla toiminnalla, jossa syntyy oh-

jattavaa osallistava, toimijuutta ja ohjattavan aktiivisuuden mahdollistava vuoro-

vaikutuksen käytäntö, praksis. Ohjaajan on saatava istunnoissa ohjattava ilmaise-

maan itseään, aktivoitava tämä tutkimaan ja reflektoimaan vuorovaikutuksessa il-

maistuja asioita. Onnistuneessa ohjauksessa ohjattavan kokemat konfliktit saadaan 

esille, niitä eletään uudelleen ja voidaan hyödyntää oppimisen materiaalina.  

 

5.2.2. Pidä yllä ohjattavan itseilmaisua – konfliktit pintaan  

 

Ohjauksessa tarkastellaan usein ohjattavan toiminnan nykytilan ja ihannetilan vä-

listä eroa. Ohjattava voisi toimia vielä paremmin, ja puutetta pyritään ohjauksen 

avulla korjaamaan. Tarkastelen seuraavaksi, miten ohjaaja erilaisia keinoja käyt-

täen saa aikaan ja ylläpitää ohjattavan konflikteja esiintuovaa itseilmaisua.  

Ohjattavan itseä koskeva ilmaisu on tärkeä toiminnan lähtökohta, koska siitä 

saadaan ohjaukseen sisällöllinen materiaali, jota yhdessä voidaan tarkastella 

(4.1.1.). Ohjaaja tarvitsee tietoa ohjattavan toimijuuden sisäisistä tekijöistä, kuten 

motiiveista, motivaatiosta, intresseistä, preferensseistä, päämääristä, tavoitteista ja 

ohjattavan hyvänä pitämistä keinoista saavuttaa päämääriä. Ohjattavan itseilmaisu 

tuottaa tietoa näistä asioista (4.1.2.) ja ohjaaja tarvitsee sen tuottamaa tietoa myös 

ohjauksen suunnittelussa ja prosessin eri vaiheissa, jotta hän on selvillä ohjattavan 

intresseistä ja tavoitteista ja niiden muuttumisesta (3.2.1.). Ohjattavan itsestään 

tuottaman informaation varassa ohjaaja voi fokusoida ohjausta niin, että se hyödyt-

tää ohjattavaa (3.2.2.). Itseilmaisu antaa myös tietoa osapuolten intressien yhteen 

nivoutumisesta ja luottamuksesta tai sen puutteesta niin, että ohjaaja voi paremmin 

vaikuttaa luottamusta estäviin asioihin ja ohjata konfliktityötä (3.2.3.). Ohjattavan 
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itseilmaisu on tärkeä myös ohjauksen päättyessä, jolloin ohjausta arvioidaan siitä 

ohjattavalle koituneen hyödyn näkökulmasta (3.2.4.).  

Ohjaaja kykenee ohjattavan itseilmaisun avulla noudattamaan ohjattavaa suo-

jelevia ohjauksen fundamentaalisia normeja, kuten ylläpitämään ohjattavakeskei-

syyttä ja kiinnittämään huomion ohjattavan toimijuuteen (4.1.2). Ohjaaja voi tar-

kastella ohjattavan itseilmaisun sisältämän informaation varassa yhä syvemmin oh-

jattavan työtä ja yhteistoimintaympäristöä ja suunnata ohjausta ohjattavan oppi-

mista tämän hyvänä pitämiä tavoitteita kohden (4.1.3.).  

Ohjattavan itseilmaisulla tarkoitan tapahtumaa, jossa ohjattava sanallisesti ja 

oheisviestinnällä ilmaisee itselle ja toisille kokemiaan ja ajattelemiaan asioita. Eri-

laisissa ohjauksen toteuttamismuodoissa ohjattavalta odotetaan määrältään ja laa-

dultaan vaihtelevaa itseilmaisua. Esimerkiksi opetuksellisesti tai psykoterapeutti-

sesti asemoitu ohjaus edellyttävät ohjattavalta hieman erilaista ilmaisua. Kuitenkin 

yleistäen voi todeta, että useimmiten kaikenlaisessa ohjauksessa ohjattavan itseil-

maisun odotetaan olevan spontaania, aitoa, häntä itseä koskevaa ja muita osallisia 

koskettavaa. Liian valmiiden, lopullisesti pohdittujen ajatusrakennelmien esittä-

mistä ja puolustamista ei pidetä oleellisena. Ohjattavan ajatukset ja itseilmaisu saa-

vat mieluummin olla keskeneräisiä ja kehittymässä. Ohjattava voi tuoda itseilmai-

sussaan kuultavaksi parhaillaan tarkastelemaansa prosessia ja sen lopputulosta. Oh-

jaaja antaa lähtökohtaisesti ohjattavalle mahdollisimman laajan ilmaisuvapauden, 

mutta hän myös rajoittaa ohjattavan itseilmaisua arvioimansa hyödyn ja tavoittei-

den näkökulmasta (3.2.3.).  

Ohjattavan itseilmaisun perustana on itsesuhde, jossa hän pyrkii tiedostamaan 

itseään ja kohdistamaan yhä enemmän tarkkaavaisuuttaan kognitiivisiin, tunne- ja 

tahtoprosesseihin. Jaan ohjattavan prosessit ja niitä koskevan itseilmaisun yksin-

kertaistaen kognitiota ja emootioita koskeviksi ilmaisuiksi. Kognitiota koskevalla 

itseilmaisulla tarkoitan ensisijaisesti asioiden tiedollista ja ajatuksellista jäsentä-

mistä, jossa keskeistä ovat ohjattavan ajatukset, tulkinnat, uskomukset, mielipiteet 

ja käytännön ongelmien ratkaisemisessa apuna käytetyt metodiset apukeinot 

(heuristiikat). Emootioita koskevalla itseilmaisulla tarkoitan ohjattavan tunteisiin, 

tahtoon ja erilaisiin haluihin kytkeytynyttä itsen havainnointia ja niihin perustuvaa 

itseilmaisua.616  

 
616 Gross 1996, 119 - 133. Jaottelu järki- ja tunneprosesseihin on keinotekoinen, koska tunteiden 
synnyssä ja niiden tulkinnassa on elimistöllä, ihmisen kognitiolla eli ajattelulla ja havainnoilla sekä 
tilannetekijöillä suuri merkitys. Evoluutiopsykologian näkökulmasta tunteet antavat meille arjessa 
selviytymistä varten oleellista tietoa tilanteista, jotka voivat olla meille eduksi tai haitaksi. Järki- ja 
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Kognitio- ja tunnelähtökohta korostuvat ohjauksen toteuttamismuodoissa eri 

tavoin. Esimerkiksi koulutuksessa, mentoroinnissa, konsultoinnissa ja sparrauk-

sessa painotetaan kognitiota koskevaa itseilmaisua. Emootiolähtökohta korostuu 

etenkin psykodynaamisessa ohjauksessa, kumppanuuteen perustuvassa 

coachingissa sekä prosessikonsultaatiossa, jossa tarkastellaan parhaillaan tapahtu-

vaa vuorovaikutusta ja ohjattavassa syntyviä kokemuksia ja tunteita.617 

Tekemäni yksinkertaistettu rajanveto ei ohjauksessa ilmene näin suoraviivai-

sesti, koska ohjaaja pyrkii huomioimaan ohjattavaa kokonaisvaltaisesti ja tarkaste-

lemaan samanaikaisesti tämän ajatuksia ja tunteita. Ohjattavan reflektio kohdistuu 

monitasoisesti eri asioihin järkeä ja tunnetta edustavien ääripäiden välillä. Ohjauk-

sessa koetaan ja sanallistetaan ohjattavan hankalaksi kokemia tilanteita. Ohjattava 

puhuu konkreettisesti työstään ja itsestään sen tekijänä. Samalla tutkitaan myös asi-

oiden herättämiä tunteita. Mukana on samaan aikaan intuitiivista ja analyyttistä 

ajattelua. Ajattelu vaikuttaa tunteisiin ja tunteet ajatteluun.618  

Itseilmaisu voi olla ohjattavalle vaikeaa, koska se vaatii häneltä jo monipuo-

lisia kykyjä ja taitoja. Ohjattavan tulisi tiedostaa itseään, kohdata itsensä avoimesti 

ja rehellisesti sekä kyetä sanallistamaan ja välittämään ajatuksia työstä, työyhtei-

söstä ja työroolista. Ohjattavan tulisi kyetä sietämään epävarmuutta ja ristiriitaa, 

omata tarpeeksi psyykkistä kapasiteettia ja kykyä kokea sekä rakentaa luottamusta. 

Yksilöllisistä huonoista kokemuksista ja ajattelutavoista johtuen ohjattavan kyky 

luottaa toisiin voi olla rajallinen.619 Lisäksi ohjattavan on oltava jo melko aktiivinen 

ohjaukseen tullessaan ja kyettävä itse etsimään ratkaisuja ongelmiinsa esimerkiksi 

ohjaajan interventioiden ja kysymysten avulla. Ohjaaja ei useinkaan auta eikä 

neuvo ohjattavaa suoraan ilman tämän omia ponnisteluja.620  

Ohjattavan mielessä oleva kokemus omasta toimijuudestaan ei vastaa hänen 

saavutettavissa olevaa parasta mahdollista tai edes hiukan nykyistä parempaa toi-

 
tunneprosessit ovat tiivisti kytkeytyneet yhteen. Ajattelussamme on nopea intuitiivinen tunnekes-
keinen ja hitaampi analyyttinen käsitteellinen puoli. Ks. esim Gross 1996.  Psychology – The Science 
of Mind and Behavior.  
617 TIO 2014, 36 - 40. 
618 Grass 1996, 370 - 371. Psykologian systemaattisissa yleisesityksissä käsite attribuointi tarkoittaa 
prosessia, jossa ohjattava liittää havaitsemiinsa tapahtumiin omia tulkintojaan yksilöhistoriansa ja 
tilannetekijöiden pohjalta. Omien ja toisten teoille tai tekemättä jättämisille etsitään erilaisia selityk-
siä. Selitykset sävyttävät havaintoa ja vaikuttavat havaitsijan toimijuuteen. Syy voidaan ajatella py-
syväksi tai väliaikaiseksi, johon voi tai ei voi vaikuttaa. Syy voidaan sijoittaa myös omaan itseen tai 
itsen ulkopuolelle. Ks. esim. Grass 1996; OOK 2001, 160 - 165. 
619 YTE 2017, 147. 
620 https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus. Luettu 15.4.2019. 
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minnan ihannetilaa. Ohjattava tuo itseilmaisussaan esille häntä huolestuttavia asi-

oita ja erilaisia ihanteita, päämääriä ja tavoitteita, joihin hän haluaisi ohjauksen 

avulla päästä. Tarkastellaan tilannetta, jossa kuvitteellinen sosiaalityöntekijä ja 

työnohjaaja kohtaavat jälleen toisensa.  

 
Sosiaalityöntekijä haluaa tehdä työstään asiakkaiden kanssa sujuvampaa ja inhimillisem-
pää. Psykoterapeutin kokemuksestaan huolimatta hän kokee vuorovaikutustaitonsa puutteel-
lisiksi ja haluaa kohentaa niitä. Hän kertoo tuntemuksistaan ohjausryhmässä. Ohjaaja kuun-
telee ja miettii kuulemaansa. Ohjattavaa on koskettanut työssään asiakkaiden huono-osai-
suus, moniongelmaisuus ja elämänhallinnan menetys. Alkoholiongelmat ja parisuhdeväki-
valta, tukitoimenpiteet ja lapsien huostaanotot ovat hänelle arkipäivää. Asiakkailla ei usein-
kaan ole tukiverkkoja, ja huono-osaisuus näyttää lisäksi periytyvän jälkipolville. 
  
Sosiaalitoimiston kahdeksan hengen tiimi pyrkii auttamaan asiakkaita, mutta vähenevien re-
surssien vuoksi työ on yhä kiireisempää eikä toimistolla yhteistyötä ehditä tehdä tarpeeksi. 
Esimies ohittaa huomiot huolesta ja työilmapiirin huononemisesta. Ohjattava tuntee surua 
ja voimattomuutta ja pelkää tekevänsä virkavirheen tai jonkin lainvastaisuuden kasvaneessa 
kiireessä. Usein myös väkivaltaisilta vaikuttavat uhoavat asiakkaat pelottavat. Ohjaaja pyy-
tää tarkentamaan ja syventämään mielikuvaa esimiehen ymmärtämättömyydestä. Ohjattava 
yllättyy kysymyksestä, mutta jatkaa kertomustaan… 
 

 

Sosiaalityöntekijä saapuu ohjaukseen mielessään työnsä konfliktisuus. Työ on mo-

nella tapaa konfliktista, ja ristiriitaisuus on olennainen osa työn substanssiydintä ja 

ytimen toteuttamisessa tarvittavia metaprosesseja. Hän kokee konfliktisuutta oh-

jauksessa nyt uudelleen ja sanallistaa sitä toisille. Tällä tavoin ohjaukseen saadaan 

yhdessä tarkasteltavaa materiaalia ja ohjattavaa voidaan auttaa. 

Ohjattava kokee ohjausistunnossa tapahtuvan toiminnan aiheuttamaa konflik-

tisuutta esimerkiksi tilanteissa, kun muut kohdistavat hänen ilmaisemiinsa asioihin 

omia ja hänen tulkinnoistaan poikkeavia tulkintoja. Vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa syntyy spontaaneita kommunikaatiokatkoksia ja kokemus konfliktisuudesta. 

Myös ohjaaja luo erilaisilla interventioilla ja menetelmillä enemmän tai vähemmän 

tietoisia ja tavoitteellisia konflikteja. Konfliktisuus kytkeytyy myös dialogiseen 

vuorovaikutustapaan, asioiden tutkimiseen ja reflektioon. Ohjattava huomaa ym-

märtäneensä väärin ja puutteellisesti asioita ja korjaa asioille antamiaan aikaisem-

pia merkityksiä. Ohjattavassa syntyy myös oppimista hidastavia tunteita.  

Tässä ja nyt -hetkessä toteutuva yhteistoiminta mahdollistaa ohjattavalle ta-

pahtumien ja niitä koskevien merkitysten kohtaamisen, tarkentamisen ja korjaami-

sen. Konfliktisuutta hyödynnetään ohjauksessa toimimalla. Ohjattavan kokemat 

konfliktit käännetään yhteisessä toiminnassa ajassa eteneväksi prosessiksi ja sen 

konkreettisiksi tapahtumiksi. Tästä syystä ohjattava voi nyt elää konfliktejaan uu-

delleen ja saada kokemistaan ristiriidoista aiempaa paremman otteen. Ohjattavan 
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ymmärrys itsestä ja omasta tilanteesta kasvaa, kun konfliktia käsitteellistetään it-

selle ja se kerrotaan toisille. Ohjattavan kokema konfliktisuus muuntuu tämän 

myötä ohjattavalle oppimista hyödyntäväksi raakamateriaaliksi. 

Parhaimmillaan ohjaus tarjoaa ohjattavalle tilaisuuksia osallistua toimintaan 

yhä enemmän sisäisesti sitoutuen ja luoda vähitellen entistä läheisempi ja sisäi-

sempi suhde kokemaansa konfliktisuuteen. Hän voi aktiivisemmin rakentaa yh-

teyttä oman toiminnan kannalta tärkeisiin sisäisiin tekijöihin, kuten motiiveihin, 

tunteisiin, intresseihin, päämääriin ja hyväksi uskomiinsa tapoihin toimia. Asiat ei-

vät ole enää mustavalkoisesti hyviä tai pahoja, vaan niillä on eri puolia sen mukaan, 

mistä näkökulmasta niitä tarkastellaan ja millaisia seurauksia niistä koituu eri ihmi-

sille.  

Palaan vielä hetkeksi vuorovaikutuksessa vaikuttavaan ohjaajan ja ohjattavan 

väliseen jännitteeseen, jonka lähtökohtana on osapuolten erilaisista rooleista syn-

tyvä status- ja valtaero, jota kirjallisuudessa on kutsuttu kasvatus- ja ohjauspara-

doksiksi. Jännite vaikuttaa keskeisesti vuorovaikutukseen, tuo siihen konfliktisuutta 

ja määrittää ohjattavan itseilmaisua.621  

Ohjaajalla ja ohjattavalla on hieman erilaiset käsitykset ohjauksessa tavoitel-

tavasta hyvästä (5.1.2.). Konfliktisuutta vuorovaikutukseen tuovat myös kulloinen-

kin yhteistoiminnan laatu ja vallitsevat yhteistoimintatilat (5.2.1.). Myös dialogi-

suus vuorovaikutuksen tapana voi herättää ohjattavassa ristiriidan tunteita, koska se 

sisältää ohjattavaan kohdistettuja normeja, joita noudattamalla hänen tulisi suun-

nata vuorovaikutustaan dialogisuuden ihannetta kohti.  

Ohjaaja antaa ohjattavan ilmaista itseään mahdollisimman laajasti mutta ra-

joittaa samalla ohjattavan itseilmaisua tavoitteisiin nähden sopivaksi. Vuorovaiku-

tus rakentuu turvallisuudesta, luottamuksesta ja ”silleen jättävästä” avoimesta hy-

väntahtoisuudesta, jotka saavat ohjattavan usein osallistumaan keskusteluun spon-

taanisti. Ohjaajan salliva asenne rohkaisee ohjattavaa ilmaisemaan ajatuksiaan ja 

kokemuksiaan omaehtoisesti, vapaasti ja tekemään asioista itselleen merkitykselli-

siä itselle sopivalla nopeudella ja omalla tavallaan.622  

Pitäessään yllä ohjattavan itseilmaisua edistävää asennetta ohjaaja puuttuu sa-

malla vuorovaikutukseen erilaisilla interventioilla. Ohjaaja ei kuitenkaan saa olla 

liian suoraviivainen, ohjattavaa määräilevä, rankaiseva ja syyllistävä. Hän ei saa 

vaikuttaa ohjattavaan halvaannuttavasti niin, että tämän omaehtoinen aktiivisuus 

 
621 TVS 2001, 372 - 373. 
622 TVS 2001, 372 - 373. 
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heikkenee liiaksi tai häviää. Ohjaaja voi käyttää ainoastaan ohjattavan resursseja ja 

voimavaroja lisäävää vaikuttamista.623  

Ohjaaja puuttuu vuorovaikutukseen esimerkiksi tilanteessa, jossa ohjattava ei 

noudata dialogisuutta ylläpitäviä normeja, ja vuorovaikutus tuntuu muuttuvan hyö-

dyttömäksi rupatteluksi. Ohjaaja voi rajoittaa ohjattavan itseilmaisua myös, jos yh-

teistoiminta ja toiminnan rakenne heikkenee liiaksi. Silloin hän pyrkii vahvista-

maan toiminnan rakennetta ja yhdessä sovittuja sääntöjä. Ohjaajan on kirkastettava 

ohjauksen kannalta hyödyllisiä arvoja ja normeja ja suunnattava ohjattavan tark-

kaavaisuutta vaihtoehtoisiin ja tavoitteiden kannalta hyödyllisiin asioihin.  

Ohjattavan vapaa ja ohjaajan suuntaama itseilmaisu vuorottelevat. Osapuolet 

haluavat nostaa toiminnasta esille ja huomion kohteeksi päämäärien ja tavoitteiden 

määrittämiä asioita. Niiden kannalta osapuolten rajaton ja mikä tahansa itseilmaisu 

ei hyödynnä ohjausta. Ohjattavan ilmaisu on hyväksyttävää, jos se kytkeytyy oh-

jauksen tavoitteisiin. Ohjauksen tavoitteet, päämäärät ja keinot määrittyvät erilai-

sista hyväkäsityksistä käsin. Selkeimmin ohjaustilanteessa ovat rinnakkain ohjaajan 

ja ohjattavan hyväkäsitykset (4.2.1.), jotka on hyödyllistä tehokkaan työskentelyn 

kannalta pitää toisiinsa nähden sopivassa jännitetilassa. Yhteistoimintaa syntyy, 

kun osapuolet hyväksyvät ohjaajan ja ohjattavan erilaiset roolit ja niistä nousevat 

arvot sekä normit itselleen ja toiselle osapuolelle kuuluviksi. 

Ohjaaja ja ohjattava kokevat ohjauksessa konfliktisuuden rooliensa vuoksi eri 

tavoin. Ohjaajalla on kokemusta ohjauksessa ilmenevistä aikaisemmista samankal-

taisista tilanteista, tietoa ja taitoa erilaisesta yhteistyöskentelystä ja sitä koskevasta 

itseilmaisusta. Ohjaaja kokee kuitenkin epävarmuutta suhteessa toimintansa rajoi-

hin ja pohtii, millaisia asioita hän ohjaajana voi ilmaista ja tehdä. Hänen on oltava 

tarkkana, ettei hän riko hyvän ohjauksen ja hyvänä ohjaajana toimimisen normeja. 

Ohjattavalle ohjaustilanne on usein ainutkertainen, ja hän saattaa olla itseilmaisus-

saan haavoittuva, kokea epävarmuutta ja pohtia onko hän todella turvassa, voiko 

hän luottaa ehdoitta ja tuleeko hän aidosti hyväksytyksi.624  

Dialogia tarvitaan selventämään ja tekemään näkyväksi valtaan kytkeytyvää 

kasvatus- ja ohjausparadoksia. Lisäksi sen avulla voidaan tuoda lähemmäksi osa-

puolten toisistaan joskus etäällä olevia intressejä, päämääriä, tavoitteita ja toimin-

tatapoja.625 Dialogin harjoittaminen on vaativaa, ja se edellyttää osallistujilta paljon 

 
623 http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet. Luettu 14.4.2019. 
624 OOY 2014, 18 - 20 
625 ADD, 2016, 100 - 107. 
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erilaisia kykyjä ja taitoja. Dialogin jatkuvuutta voidaan edistää yhteisillä, kommu-

nikaatiota ohjaavilla ja rajoittavilla normeilla.   

Ohjaajan tärkeä tehtävä on luoda dialogin mahdollistavaa ilmapiiriä. Hänen 

on kannateltava sen jatkumista eri vaiheissa ja rohkaistava ohjattavaa itseilmaisuun 

ja ilmaistujen asioiden tutkimiseen. Ohjaaja auttaa joskus myös löytämään ja vah-

vistamaan ohjattavissa dialogissa tarvittavia kykyjä sekä opettaa konkreettisia siinä 

tarvittavia taitoja. Keskeisinä dialogin mahdollistavina kykyinä on kirjallisuudessa 

mainittu virittyminen, kuvittelu, harkinta, leikki ja usko. Onnistunut dialogi edellyt-

tää näitä kykyjä ja toisaalta ne myös kehittyvät dialogissa.626  

Dialogi vaikuttaa luonteeltaan epämuodolliselta vuorovaikutukselta, mutta 

sen toteutuminen ja jatkuminen edellyttävät moniin, usein lausumattomiin normei-

hin sitoutumista. Ohjattavalta  odotetaan itseään koskevaa puhetta ja häntä rohkais-

taan siihen. Ohjattavan itseilmaisuun kohdistetaan interventioita, joissa pyydetään 

lisätietoa, tulkitaan ja kyseenalaistetaan hänen asioille antamiaan merkityksiä. Hä-

nen on siedettävä sitä, että omat tulkinnat joutuvat toisten esittämien tulkintojen 

kanssa ristiriitaan. Ohjattava voi hyväksyä, torjua ja korjata hänelle esitettyjä tul-

kintoja.  

Millaisia ohjaajaan ja ohjattavaan kohdistettuja normatiivisia odotuksia dia-

logi sisältää? Tarkastelen seuraavaksi dialogisuutta mahdollistamisen ja aikaansaa-

misen haasteena erityisesti ohjaajan näkökulmasta.  

Tarkastellaan jälleen kuvitteellisen sosiaalityöntekijän ja hänen ohjaajansa 

kohtaamista ja dialogin syntymistä. Dialogi ei synny itsestään, vaan osallistujien 

yhteistoiminnan on sen syntymiseksi täytettävä tiettyjä edellytyksiä. 

 
Sosiaalityöntekijästä työnohjaaja ja muutkin osalliset tuntuvat tänään erityisen luotettavilta. 
Hän kertoo mieltään painaneesta tapauksesta. Hän kertoo saaneensa häiriösoittoja, ja hänen 
terveyttäänkin on uhattu. Suojatoimenpiteistä huolimatta aggressiivinen asiakas pääsi ker-
ran yllättäen hänen työhuoneeseensa ja tarttui häneen. Tilanne säikäytti hänet niin, että jokin 
hänessä on muuttunut. Hän pelkää yhä useammin asiakkaitaan. Tapahtumat palautuvat ta-
kautuvasti mieleen. Ammatinvaihtokin on ollut mielessä. 
 
Ohjaaja antaa ohjattavalle aikaa ilmaista tunteita ja ajatuksia. Hän ilmaisee ohjattavalle 
kuulleensa kertomuksen. Tilanteen rauhoituttua ohjaaja esittää varovaista tulkintaa ja yh-
teenvetoa kuullusta. Kuulinko asian oikein, kun tulkitsin sen tällä tavoin? Ohjaaja haastaa 
ohjattavan tutkimaan kertomustaan ja sen herättämiä tunteita ulkopuolisen näkökulmasta. 
Ohjaaja pyrkii osallistamaan myös muita ja reagoimaan kertomukseen. Millaisia ajatuksia 
ja tuntemuksia teissä muissa heräsi? Miten voisimme kertojaa nyt auttaa? Ryhmäläiset esit-

 
626 ADD, 2016, 121 - 200. Dialogi on luottamuksen rakentumisessa keskeinen väline. Dialogissa 
vuorovaikutukseen osallistuvien intressejä ja päämääriä opitaan tuntemaan yhä paremmin. Tämän 
tuntemisen myötä dialogi voi syventyä ja jatkua. Dialogikykyjen käyttöönotossa ja harjoittamisessa 
tarvitaan luottamusta ja turvallisuutta.  
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tävät tulkintoja ja ajatuksia. Tämän jälkeen ohjaaja kysyy ohjattavan ajatuksia muiden il-
maisemista ajatuksista. Ryhmäläiset voivat edelleen ilmaista ohjattavan kertomiin asioihin 
omia ajatuksiaan, joita ohjattava jälleen voi kommentoida.  
 
 

Dialogilla on kommunikointitapana vakioinen rakenne. Keskeistä siinä on tutkia 

ohjattavien mielessä parhaillaan olevia erilaisia merkityksiä käsillä olevista asi-

oista. Merkitykset ovat syntyneet ja syntyvät vuorovaikutuksessa, ja ne ovat toi-

saalta syvästi yksilöllisiä ja poikkeavat toisistaan, mutta myös yhteisiä ja jaetta-

vissa. Dialogi auttaa ohjattavia arvioimaan, mitkä merkitykset ovat heille heidän 

toiminnassaan edelleen ajankohtaisia ja mitkä merkitykset tulisi uudistaa, jotta esi-

merkiksi parempi toiminta mahdollistuisi.627  

Dialogi auttaa ohjattavaa ymmärtämään omaa yksilöllistä toimintaansa ja 

sitä, millaisiin yksilöllisiin merkityksiin se perustuu. Dialogi auttaa ymmärtämään 

myös toisia, mikä mahdollistaa yhteisen toiminnan ja luottamuksen varassa tapah-

tuvan konfliktityön.628 Ohjattavan mielessä kasvaa ymmärrys asioista, ja sen myötä 

hän voi toimia yhä enemmän tosiasioita huomioiden. Merkitysten muuttuessa osa-

puolet voivat keksiä toiminnalleen uusia päämääriä ja toimintatapoja. Dialogi lisää 

ohjattavan toiminnan vapautta niin, että  myös asioihin kytkeytyvä moraalinen poh-

dinta syvenee toiminnan suunnittelussa.629 

 Esimerkin sosiaalityöntekijältä ja ohjaajalta odotetaan roolien perusteella hie-

man erilaista dialogiin asettautumista. Ohjaaja luo tilanteen, jossa dialogi käynnis-

tyy esimerkiksi sillä tavoin, että hän kasvattaa vuorovaikutussuhteen tasa-arvoi-

suutta vallitsevasta statuserosta huolimatta. Ohjaajan on kohdattava ohjattava itse-

näisenä persoonana ja saatava aikaan häntä kunnioittava keskusteluyhteys. Ohjaa-

jan tulee luoda tilanne, jossa ohjattava rohkenee puhua asioistaan rehellisesti ja suo-

raan, ja jossa ei arkipäiväisen keskustelun tyyliin esimerkiksi pyritä miellyttämään 

toista tai osallistumaan ”sosiaaliseen pelaamiseen”. Ohjaaja rakentaa puitteet, joissa 

osapuolten käymä keskustelu etenee vapaasti ja sitä voidaan seurata valppaasti.630  

Dialogissa käsitellään yksilöllisiä merkityksiä ja merkityksiin liittyviä koke-

muksia. Dialogissa ei kilpailla parhaasta merkityksenannosta eikä pyritä oikeaan 

 
627 ADD 2016, 13 - 14. Dialogisuus on tärkeää myös sosiodynaamisessa ohjauksessa, jossa dialo-
gissa ohjaajan kanssa saadaan esille ohjattavan kokemuksiin kytkeytyviä yksilöllisiä merkityksiä. 
Kokemusten ja merkitysten ilmaisun jälkeen niistä voidaan dialogissa edelleen neuvotella ja auttaa 
ohjattavaa edelleen laajentamaan resurssejaan ja vapauttaan toimia. Ks. Peavy 2010.  
628 ADD 2017, 27. 
629 ADD, 2017, 29 - 33. 
630 ADD, 2016, 37 - 39. 
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näkökulmaan, vaan keskeisintä on merkityksien taustalla olevien erilaisten koke-

musten ja sen tarkastelu, millä tavoin kokemukset vaikuttavat merkitysten muodos-

tumiseen. Dialogilla tavoitellaan sitä, että ohjattava voi oppia toisten ilmaisemista 

ajatuksista. Sen perustana on todellisiin ja aitoihin kokemuksiin ja tulkintoihin pe-

rustuva keskustelu.631  

 Dialogi mahdollistuu, kun ohjaaja tekemänsä tunnetyön avulla luo hyväksy-

vän ilmapiirin, jonka varassa osallistujat voivat turvallisesti sietää kokemustensa 

erilaisuutta ja keskeneräisyyttä. Dialogi on tärkeä keskustelua jäsentävä työväline. 

Ohjattavassa syntyy oivalluksia, ajatuksia ja häntä houkutellaan testaamaan niitä 

keskustelussa ja edelleen käytännössä. Dialogia voidaan ajatella käytännössä vai-

keasti saavutettavaa ihannetta kohti suuntautuvaksi kommunikaatioharjoitukseksi. 

Usein jo ohjattavien pyrkimys harjoittaa dialogia parantaa keskustelun laatua.632 

Dialogissa keskitytään läsnä olevaan hetkeen ja tutkivan keskustelun ytimessä ovat 

jonkin tietyn yhteistoimintatilanteen kannalta keskeiset merkitykset. Tarkastelussa 

merkitykset muuttuvat usein joustavammiksi ja moniulotteisemmiksi, mikä lisää  

ohjattavan niin halutessaan sopeutumista tulevissa haastavissa tilanteissa.633  

Dialogin vaiheita on esitelty ohjausta käsittelevässä kirjallisuudessa. Ohjaaja 

luo ohjauksessa kehityskulun, jossa dialogin eri vaiheet voivat toteutua ja ohjattava 

tulee houkutelluksi toimintaan mukaan.634 Tarkastelen tiivistäen dialogin etenemi-

sen keskeisiä vaiheita ja tämän jälkeen ohjaajan näkökulmasta sitä, mitä vaiheiden 

mahdollistaminen häneltä vaatii.  

Dialogin lähtökohtana on ohjattavan aikaisempaan, nykyiseen tai tulevaan 

toimintaan kytkeytyvä konfliktisuuden kokemus, jota ohjauksen nykyhetkessä 

muistellaan, havainnoidaan ja kuvitellaan. Ohjaaja arvioi, millaiset seikat voisivat 

olla ohjattavalle tärkeitä ja oleellisia, ja ohjattava kohdistaa ohjaajan auttamana 

tarkkaavaisuutensa hänelle tärkeisiin konfliktin tekijöihin. Ohjattava muotoilee 

mielessään itselleen merkitykselliset asiat ja mielikuvat ilmaistavaksi toisille. Tä-

män jälkeen ohjattava ilmaisee kokemuksensa ja siihen kytkeytyviä merkityksiä 

toisille suullisesti tai muulla tavoin. Ilmaisun vastaanottajat reagoivat tähän omiin 

kokemuksiin pohjautuvien merkitysten ja tulkintojen perustalta.635  

 
631 ADD, 2016, 42 - 43. 
632 ADD, 2016, 47, 50 - 53 
633 ADD, 75 - 76. 
634 OOK 2001, 121 - 130. 
635 OOK 2001, 121 - 130. Ohjattava käy myös sisäistä dialogia itsensä kanssa. Dialogin vaiheet ovat 
samat kuin yksilöiden välisessä dialogissa. Ohjattava ilmaisee asiat niiden muotoilun jälkeen itselle, 
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Ohjattavalla on oltava taitoa ja kykyä kuunnella toisia. Hän havainnoi toisten 

ilmaisemia hänen kertomaansa kytkettyjä mielikuvia ja ajatuksia. Samalla hän huo-

mioi itsessä herääviä ajatuksia ja tunteita. Ohjattava tunnistaa merkityksissä yhtei-

siä piirteitä, mutta myös itselleen erilaisia ja vieraita tulkintoja. Ohjattava voi torjua, 

puolustaa, hyväksyä, vahvistaa ja sietää esitettyjä näkemyksiä. Dialogi etenee ke-

hässä, jossa ohjattava nykyhetkessä muistaa, havainnoi ja kuvittelee tulevia mah-

dollisia asioita. Hän ilmaisee mielessään olevia asioita toisille ja he reagoivat tähän. 

Ohjattava vastaa toisten palautteeseen ja ilmaisee toisille edelleen palautteesta syn-

tyneitä ajatuksia.636 Tiivistän dialogin kehällisen perusrakenteen seuraavassa kaa-

viossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 12. Dialogin perusrakenne vaiheineen  

 

 
reagoi sisäisesti omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa ja arvioi näiden merkitystä itselleen. Voidaan pu-
hua oman itsen kanssa aikaansaadusta yhteistoiminnasta, joka muistuttaa lähtökohdaltaan yhteis-
toimintaa toimijan ulkopuolella olevan toisen toimijan kanssa.  
636 ADD 2016, 78 - 82. Dialogissa on tärkeää kokonaisvaltaisuus ja riittävä syvyys. On hyvä pyrkiä 
pinnallisista ja lyhyistä elämyksistä todellisemman ja pitempiaikaisen kokemuksen äärelle. Lisäksi 
on ylitettävä esimerkiksi koulutusjärjestelmän ja kasvatuksen synnyttämät erilaiset kahtiajaot ja ny-
kyinen yksilökeskeisyys. Kokemus rakentuu yksilön toimiessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä 
kanssa ja kokemukset muodostuvat toiminnan ehdoilla. Kokemus on muodostelma tekoja ja niiden 
tuottamien seurausten läpikäymistä. Ajatukset, tunteet, muistot ja kuvitelmat punoutuvat ruumiin-
liikkeiden ja toimintapyrkimysten kanssa yhteen. Havaitseminen, muistaminen ja ennakoiminen yh-
distyvät toisiinsa sosiaalisessa yhteistoiminnassa. Yksilön kokemus jatkuu lisäksi sisäisenä vuoro-
puheluna itsen ja mielessä kuviteltujen toisten kanssa.    

 
Ohjattava muistelee, havain-
noi ja kuvittelee konflikti-
suuden kokemustaan (tapah-
tui, tapahtuu, tulee tapahtu-
maan) 
 
Ohjattava kohdistaa autet-
tuna tarkkaavaisuuden hä-
nelle tärkeisiin asian puoliin 
(asiassa tärkeää, oleellista, ei 
tärkeää) 
 
 
Ohjattava muotoilee hänelle 
merkitykselliset asiat ja mie-
likuvat ilmaistavaksi toisille  

 
Ohjattava ilmaisee 
mielen sisäisen 
asian toisille suul-
lisesti tai muulla 
tavoin 

 
Ohjauksen osa-
puolet reagoivat 
eri tavoin ohjatta-
van ilmaisemiin 
asioihin  Ohjattava reagoi sisäi-

sesti muiden kertomiin 
merkityksiin ja pohti 
niiden tärkeyttä itsel-
leen. 
 
Ohjattava hyväksyy, 
vahvistaa, torjuu, puo-
lustaa, sietää erilaisia 
tulkintoja.  
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Mitä dialogin vaiheet edellyttävät ohjaajalta? Hänen on saatava aikaan vuo-

rovaikutustilanteita, joissa ohjattava voi kokea turvallisuutta ja luottamusta ja var-

mistettava jatkuvalla dialogilla näiden säilyminen. Ohjaajan on henkisesti liikutet-

tava ja avustettava ohjattavaa. Ohjaajan on hyvä olla dialogisessa suhteessa ym-

päristöönsä ja myös itseensä. Ohjaajan on havainnoitava ulkopuolellaan tapahtuvaa 

keskustelua ja samalla mielessään herääviä ajatuksia. 

Ohjattavan tavoin ohjaaja toteuttaa mielessään dialogin eri vaiheita. Myös 

hän tarkastelee dialogin etenemistä ja kokee itsessään sen eri vaiheiden herättämiä 

tuntemuksia. Samalla hän seuraa, tulkitsee ja ajattelee dialogin tapahtumia kauem-

paa. Ohjaajan tulisi olla kyvykäs havaitsemaan ympärillään ja samanaikaisesti si-

sällään tapahtuvia asioita, jotta hän kykenisi kokonaisvaltaisiin havaintoihin ja 

suuntaamaan tulevaa toimintaansa niiden varassa.  

Ohjaus onnistuu parhaiten, jos ohjattava pääsee kosketuksiin oman merkitys-

maailmansa kanssa ja kierrättää sen kautta dialogissa esille tulleita asioita riittävän 

syvästi. Ohjaajan on saatava aikaan dialogia, jossa ohjattava osallistuu ja aktivoi-

tuu itse auttamaan itseään. Jotta niin kävisi, ohjaajan tulee toteuttaa ohjauksen fun-

damentaalisia normeja ja vakioisia elementtejä, koska niiden mukaisesti toteute-

tussa työskentelyssä ohjattavalle mahdollistuvat osallistuminen ja aktivoituminen 

sekä uudet kokemukset, joita hän voi käyttää hyväkseen oppiessaan ja kohentaes-

saan toimintaansa.  

Ohjattavan kertomat asiat on voitava kytkeä hänen toimintaansa ja sen suun-

nitteluun. Ohjaajan on saatava ohjattava itsensä äärelle ja sisäiseen aktiiviseen vuo-

rovaikutukseen itsensä kanssa mahdollisesta vastarinnasta huolimatta. Siksi ohjaa-

jan tulee jollakin tavoin rohkaista ohjattavaa muistelemaan, kuvittelemaan, ajatte-

lemaan ja tuntemaan. Ohjaajan on avustettava ohjattavaa kokemaan ja ilmaise-

maan itseään sillä tavoin, että ohjattava havainnoi itseään kokemuksellisesti osal-

lisena omassa kertomuksessaan ja sen tapahtumissa.  

Asioiden yhdessä tarkastelemisen tavoite on, että ohjattava alkaa itse nähdä 

ja ymmärtää omia intressejään, päämääriään ja erilaisia vaikuttamiskeinojaan. Jotta 

tavoite toteutuisi ohjaajan on saatava ohjattava aktiivisesti tutkimaan itseään. Oh-

jaajan on tarjottava ohjattavalle tilaisuuksia, joissa hän voi sanoittaa ja muuten 

ilmaista ajatussisältöjään toisille. Ohjaajan tulee tämän jälkeen auttaa ohjattavaa 

kannattelemaan ilmaisuaan niin, että sitä voidaan tarkastella myös yhdessä.  
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Kuvattu ei voi tapahtua, ellei ohjaaja luo ilmapiiriä, jossa osapuolet uskaltavat 

reagoida asioihin spontaanin aidosti sekä kokea rikkaasti erilaisia tunteita ja vaiku-

telmia. Nämä edellytykset ovat raaka-ainetta ohjattavan osallisuudelle, reflektiolle 

ja oppimiselle.  

Onnistuneessa dialogissa ohjattavan kokemus konflikteista syvenee, mikä 

johtaa havaintoon, että  itseilmaisu sisältää riskejä. Eteneminen edellyttää, että oh-

jattava voi kokea hallitsevansa riskejä ja ristiriitaisuutta. Turvallisuus ja luottamus 

lisäävät hallinnan tunnetta, minkä vuoksi ohjaajan on varmistettava, että ohjauksen 

osapuolet muistavat dialogisuuden perusperiaatteet ja sitoutuvat niihin. Ohjauksen 

alkaessa periaatteet eivät ole aina osapuolille tuttuja, ja ohjaaja kertoo työskentelyn 

alussa niistä ohjattavalle. Ohjattava voi myös unohtaa dialogin periaatteet, siksi oh-

jaajan on varmistettava, että ohjattava ymmärtää dialogisuuden luonteen ja että hän 

haluaa enimmäkseen toteuttaa periaatteita yhteistoimintaa rakentavassa hen-

gessä.637  

Tarkastelen seuraavaksi, millä tavoin ohjaaja pitää praksiksessa yllä tutkivaa 

vuorovaikutusta ja mahdollistaa ohjattavan oppimista. Keskeistä ovat erilaiset in-

terventiot, ohjaajan puuttumiset ja se, että ohjattava voi elää aikaisemmin koke-

maansa konfliktisuutta uudelleen, ilmaista sitä muille ja osallistua yhteiseen toimin-

taan, jossa koetuille asioille voidaan tehdä jotakin. Ohjattavalle mahdollistuu eri-

laisista ristiriidoista ja kokemuksista oppiminen tutkimisen ja reflektion avulla sekä 

opitun hyödyntäminen tulevaisuudessa.  

 

5.2.3. Pidä yllä tutkivaa vuorovaikutusta – konfliktin uudelleen eläminen ja ref-

lektointi  

 

Seuraavaksi keskityn erittelemään ohjaajan toimintaa, jolla hän pitää yllä vuorovai-

kutusta ja auttaa ohjattavaa tutkimaan sitä. Keskeistä ohjaajan ja ohjattavan vuoro-

vaikutuksessa on ohjaajan toteuttama konfliktityö, jonka välityksellä hän auttaa oh-

jattavaa kokemaan uudelleen esimerkiksi työssä kohtaamiaan konflikteja. Interven-

tioiden ja tutkivan asenteen avulla ohjaaja auttaa ohjattavaa reflektoimaan ilmaisu-

jaan niin, että hän voi oppia paitsi kokemuksistaan työssään myös ohjauksessa koh-

taamistaan konflikteista ja siinä toteutetusta yhteistoiminnasta. 

 
637 FDL 2006, 226 - 232. 
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Ohjaaja auttaa ohjattaviaan dialogisen keskustelun avulla tarkastelemaan asi-

oita ja hahmottamaan toiminnan suuntaa, päämääriä, tavoitteita ja toimintatapoja. 

Ohjaaja ei tarjoa näitä useinkaan ohjattavalle valmiina, vaikka esimerkiksi opetta-

vassa ohjauksessa ohjaaja saattaakin näin tehdä. Tarkasteltavat asiat muotoutuvat 

sen mukaan, mitä ohjattavat ottavat puheeksi, ja tämän vuoksi tavoitteet voivat olla 

aluksi usein melko hahmottomia. Ne tarkentuvat dialogissa samalla, kun ohjaaja 

avustaa osapuolia tavoittelemaan dialogin ihannetta ja harjoittamaan dialogissa tar-

vittavia taitoja. Ohjaajan oma tapa keskustella antaa mallin tutkivan dialogin toteut-

tamiseen.638 

Ohjauksessaan ohjattava osallistuu toimintaan, jollaista hänen tulisi tarjota 

työssään asiakkailleen dialogisen vuorovaikutuksen ja siinä ilmaistujen asioiden 

tutkimisen ja reflektoinnin muodossa. Ohjauksessa kehitetään ohjattavan kykyjä ja 

toimintamahdollisuuksia hänen omaa työtään varten. Ohjattava toimii ehkä sosi-

aali-, terveys- tai opetusalalla ja työroolissaan hän toteuttaa instituutionsa perusteh-

tävää, johon kuuluu olennaisena osana asiakkaan auttamista tarjoamalla hänelle 

mahdollisuuksia kehittää ja käyttää inhimillisiä kykyjään entistä paremmin tilan-

teissa, joissa hän valitsee itselle tärkeitä päämääriä ja niitä kohden vieviä toiminta-

tapoja.639  

Konfliktit ja moniin asioihin kytkeytyvä ristiriitaisuus kuuluu ohjaukseen ja 

on osa dialogia ja uutta ymmärrystä etsivää vuorovaikutusta, jossa kannatellaan ja 

pyritään sietämään ristiriitoja (5.2.2.). Ohjaaja valmistautuessaan ohjaukseen kokee 

mielessään konfliktisuutta, koska hänen tulisi tiedostaa itseään ja toimintaansa 

suuntaavia näkemyksiä nykytilannetta paremmin (5.1). Ohjaustilanteessa ohjaaja 

kokee ristiriitaa, koska hän on samalla osallinen yhteistoiminnasta ja toisaalta hä-

nen tulisi ottaa siihen etäisyyttä (5.2.2.). Ohjaaja nostaa esille työtä ja ohjausta kos-

kevia intressiristiriitoja ja toistensa kanssa kilpailevia hyväkäsityksiä, joiden tiedos-

taminen ja arvioiminen tuovat ohjaukseen ristiriidan tunnetta (4.2.1.). Lisäksi osal-

listujien toisistaan eroavat status- ja valta-asemat sekä ohjaajan ja ohjattavan väli-

nen ohjaus- ja kasvatusparadoksi tekevät vuorovaikutuksesta jännitteistä (5.1.2.).  

 
638 ADD 2016, 113. 
639 ADD 2016, 122 - 123. Amartya Senin ja Martha Nussbaumin toimintamahdollisuuksien teorian 
(capabilities approach) näkökulmasta instituutioiden tulisi perustehtävänsä mukaisesti mahdollistaa 
kansalaisten toimintamahdollisuuksien kehittäminen. Ohjaus voidaan myös nähdä institutionaali-
sena toimintana, joka lisää demokratiaa, ihmisen vapautta, dialogia ja yhteiskunnassa yksilön sel-
viytymisessä edellytettyjä kykyjä. Myös Peavyn sosiodynaamisessa ohjauksessa on tärkeää auttaa 
ohjattavaa voittamaan esteitään toimia ja lisäämään omia resurssejaan toimia yhä vapaammin. Tär-
keää on mahdollistaa ohjattavalle mahdollisimman laaja ja aito omaa elää koskevien valintojen te-
keminen. Ks. Peavy 2010. 
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Ohjauksessa tapahtuva konfliktien käsittely näyttää aina etenevän melko sa-

malla tavalla, minkä voi todeta sekä käytännön ohjauksessa toteutuvassa konflikti-

työssä että kirjallisuudessa esitettyjen kokemuksellisen oppimisen periaatteiden pe-

rusteella.640 Lähden liikkeelle tästä havainnosta ja tarkastelen sitä ohjaamiseen kuu-

luvien konfliktien valossa.  

Kutsun ohjauksessa toteutettua konfliktien käsittelyn ensimmäistä vaihetta 

havahtumiseksi ja konfliktin uudelleen elämiseksi. Ohjattava kohtaa työssään kon-

fliktin, ja toiminta jollakin tavoin keskeytyy tai horjuu. Ohjattava kokee tilanteessa 

hämmennystä ja reagoi omalla tavallaan konfliktiin ja yrittää ehkä epäonnistuneesti 

ratkaista sitä. Ohjattava tuo kokemansa konfliktin myöhemmin ohjauksessaan 

esille. Osapuolet ihmettelevät, mistä on kysymys ja pohtivat, millä tavoin konflikti 

vaikutti ohjattavan toimintaan. Tärkeää on yhdessä pysähtyä ihmettelemään ja elä-

mään uudelleen konfliktin kokemusta ja pidättäytyä välittömästä toiminnasta.  

Konfliktin reflektointivaiheessa ohjaukseen osallistujat alkavat aktiivisesti 

tutkia ja jäsentää konfliktia, ja he ilmaisevat siitä erilaisia käsityksiä. Ilmaistut tun-

teet ja ajatukset rikastuttavat konfliktin kokeneen käsitystä tapahtuneesta. Konflik-

tisuuden hyödyntämisen vaiheessa konfliktin kokeneen kanssa yhdessä voidaan 

suunnitella ja ennakoida tulevaa toimintaa käyttämällä tukena konfliktista tehtyjä 

havaintoja ja oivalluksia. Ohjattava palaa työhönsä ja voi kokeilla ohjauksessa yh-

dessä ideoitua toimintamallia hallitakseen konfliktia yhä paremmin. Kokeilun jäl-

keen istunnossa voidaan jälleen tarkastella toimintaa uudelleen ja parantaa sitä pa-

lautteen avulla.641 Kiteytän kaavioon 13 ohjauksen ytimessä tapahtuvan rakenteel-

taan toistuvan ja vakioisen konfliktityön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
640 OOK 2001, 104 - 111, 123 - 130. Keskeistä ovat kokemuksellisen oppimisen teoria ja toimin-
nassa toistuvasti toteutettavat Kolbin kehän keskeiset vaiheet. Ks. David Kolb 1984. Experiential 
learning theory.  
641 OOK 2001, 104 - 111, 123 - 130. 
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Kaavio 13. Konfliktityön vakioinen rakenne 

 

Ohjauksessa ohjattavan kokemat konfliktit pyritään muuntamaan tämän oppimista 

hyödyntäväksi raakamateriaaliksi, tapahtumaksi ja toiminnaksi, koska juuri  toimi-

essaan ohjattava osallistuu aidosti. Hän voi kokea osallisuutta, työskennellä ja pon-

nistella itse sisäisesti ja samalla aktiivisesti kehittää uusia tietoja, taitoja ja osaami-

sia. Ohjattava voi sisäisen toimijuutensa ansiosta hyödyntää tarjolla olevaa materi-

aalia omaksi hyväkseen.642  

 Keskittymällä ohjauksessa ohjattavan kokemiin konflikteihin, hän voi kokea 

ne uudelleen ja ottaa tietoisesti tarkasteltaviksi. Tietoisen tarkastelun avulla ohjat-

tava kohtaa itsessään tunne- ja aistivoimaista materiaalia, jota hän välittää muille 

puheellaan. Ohjattava käsitteellistää kokemaansa konfliktia yhteisen työskentelyn 

tuottamalla laajemmalla ymmärryksellä. Tutkimisen, dialogin ja reflektion avulla 

konfliktit muuntuvat ohjattavan oppimista ja tulevaa konfliktienhallintaa hyödyttä-

väksi pääomaksi. 

 
642 Tämä selittää arkisen havainnon, miksi koulutukset, luennot ja pikaiset kehittämisprojektit eivät 
useinkaan tunnu vaikuttavan osallistujaan. Jo lyhyen ajan kuluttua tiedot, taidot ja osaamiset tuntu-
vat kadonneen. Tilanteessa ei ole tapahtunut aitoa vaikuttamista toimijuuteen eikä aidosti osallista-
vaa aktiivisuutta. Opettamisessa motivoivat ja aktivoivat menetelmät pyrkivät tekemään oppijasta 
itse toimijan. Omalla tavalla tekemällä oppii parhaiten -neuvo todellistuu.  

 
Ohjausympäristön ja oh-
jauksen sisällön konflikti-
suus  
 
* Ohjattavan konfliktinen 
toimintaympäristö  
* Dialogisuus (ymmär-
rystä etsitään) 
* Ohjaajan sisäinen val-
mistautuminen (tiedosta-
misen vaatimus ja haas-
teet) 
* Ohjattavalle vapautta an-
tava ja samalla rajoittava 
vuorovaikutus, kasvatus-
paradoksi, intressiristirii-
dat, erilaiset hyväkäsityk-
set 
* Ohjaaja ja ohjattava 
vuorovaikutuksessa sa-
manaikaisesti osallistujana 
ja tarkkailijana  

Havahtuminen ja 
konfliktin uudel-
leen eläminen 
Tapahtunut, nyt 
tapahtuva, tule-
vaisuudessa ilme-
nevä konflikti-
suus 
Reaktiivinen, 
omaan toimijuu-
teen liittyvän 
konfliktin huo-
maaminen 
 

Konfliktin ref-
lektointi 
Konfliktia tut-
kitaan ja siitä 
ilmaistaan eri-
laisia käsityk-
siä 
Konflikti hal-
lintaan 
kasvaneen 
ymmärryksen 
avulla  

Konfliktisuu-
den hyödyn-
täminen  
Lisääntynyt 
ymmärrys 
konflikteista  
parantaa oh-
jattavan toi-
mijuutta. 
Enemmän 
suunnittelua, 
ennakointia 
ja selviyty-
miskeinoja 
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 Tavoitteiden kannalta kaikki konfliktit eivät tarjoa materiaalia, jota voidaan 

hyödyntää ohjauksessa, vaan tutkittavaksi otetaan vain sellaisia konflikteja, joissa 

ohjattava voi olla toimija ja edistää toimijuuttansa. Konfliktit, joihin ohjattava ei 

voi toiminnallaan vaikuttaa, jätetään käsittelyn ulkopuolelle. Ohjattavan on voitava 

liittää konfliktit omaan itseensä, sisäisiin merkityksiinsä, tunteisiinsa ja ajatte-

luunsa.643 Lisäksi hyvänä työskentelymateriaalina pidetään sellaisia konflikteja, 

joissa ohjattava voi kokea eron nykytilanteen ja tavoitellun, tulevaisuudessa toteu-

tuvan ihanteellisemman toiminnan välillä. Tapausten käsittelyn pohjana on usein 

ohjattavan kokemus haitasta tai epäkohdasta, joka ilmenee omassa toimijuudessa 

suhteessa yhteistoimintaan.644  

Joidenkin työtehtävien kehittämiseen ohjaus tuntuu olevan erityisen hyvä vä-

line. Parhaita tuloksia saavutetaan, kun ohjattava voi etääntyä työstään fyysisesti ja 

henkisesti ja tarkastella siinä toteuttamaansa toimintaa eri näkökulmista.645Myös 

ympäristön tulisi antaa ohjattavalle tilaisuuksia vaikuttaa aktiivisesti ja osallistua 

tapahtuvaan yhteistoimintaan luovasti. Ohjattavalle on hyvä syntyä ohjauksessa 

työskentelyn perustaksi tunne, että hän on aktiivinen ja kykenee tekemään itseään 

koskevia valintoja.646 Lisäksi ohjattavan toimintaympäristön tulee sisältää ohjatta-

van toimintaa uhkaavaa konfliktisuutta, joka haastaa hänet toimijana ja johtaa ha-

luun kohentaa omaa tilannetta.  

Onko oletukseni ohjauksen läpäisevästä konfliktisuudesta ja sen keskeisestä 

merkityksestä uskottava? Esimerkiksi voimavaroihin keskittyvässä, ratkaisukeskei-

sessä, lyhyeen työotteeseen ja positiiviseen psykologiaan perustuvassa ohjauksessa 

konflikteja ei pidetä tärkeinä. Edelliset lähtökohdat perustuvat käsitykselle, että 

 
643 Ohjattavan ei tulisi puhua ohjauksessa asioista, joihin hän ei voi itse vaikuttaa. Ohjattava ei saa 
olla asioihin nähden liian ulkopuolinen, niin etteivät ne kosketa millään tavoin häntä. Esimerkiksi 
kaupungin johdon hallintokulttuuri tai SOTE-uudistus voivat olla hyödyttömiä aiheita, jollei ohjat-
tavan toimijuutta, ajattelua ja tunteita kyetä kytkemään niihin. On mahdollista keskustella esimer-
kiksi ohjattavan mahdollisuudesta vaikuttaa asenteeseensa. Ohjattava voi kertoa, mitä jotkut toiset 
ovat sanoneet tai keskustelleet ja saatetaan puhua niistä, jotka eivät ole paikalla. Ohjaaja voi silloin 
kysyä, mitä ohjattava itse kertomistaan asioista ajattelee ja millaisia merkityksiä hän näille asioille 
antaa.  
644 YTE 2017, 21. Ohjattavalla on oltava mielessään intressejä, päämääriä ja keinoja päämääriin ja 
mahdollisuus harkita näitä ja toteuttaa itselle tärkeää sosiaalista yhteistoimintaa. Toimijuuden käsite 
pitää sisällään ajatuksen erosta nykyhetken ja jollakin tavoin ohjattavan toiminnan kannalta suotui-
samman tulevaisuuden välillä. Ohjattava pyrkii muuttamaan usein yhteistoiminnassa havaitsemiaan 
epäedullisia asioita itselleen suotuisimmaksi. 
645 Työnohjausta on käytetty ammateissa, jossa on mahdollisuus reflektioon ja oman toiminnan tar-
kasteluun kauempaa sekä pohtia vaihtoehtoisia toimintatapoja. Voiko työnohjaus auttaa työntekijää 
myös rutiininomaisissa refleksiivisissä ja hänestä pitkästyttäviltä tuntuvissa ammattitehtävissä? 
Työnohjauksen avulla hän voisi saada työhönsä etäisyyttä ja uutta asennetta, jolla sitoutuminen työ-
hön edelleen ja syvemmin voisi mahdollistua. 
646 OOY 2014, 2014, 21 - 24.  
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konflikteihin ei kannata kiinnittää paljoakaan huomiota, koska ongelmakeskeisyys 

ja jo ongelmapuhe vaikuttavat aivorakenteeseen toimijuutta heikentävästi. Parhai-

ten asiakasta auttaa keskittyminen tulevaisuuteen, konkreettisiin ratkaisuihin, voi-

mavaroihin ja myönteiseen ajatteluun.647 Ratkaisukeskeisessä ja valmentavassa oh-

jauksessa konfliktisuuden vaihetta pienennetään, ja esiin tulevat ristiriidat muotoil-

laan mahdollisuuksiksi, haasteiksi ja toivon kohteiksi.648   

Nämä vastaesimerkit eivät kumoa esittämääni konfliktihypoteesia. Myös 

mainituissa lähtökohdissa keskeistä on kokemuksellisen oppimisen prosessi, joka 

edellyttää ohjattavassa ristiriidan kohtaamista ja käsittelyä, koska kaikki omaksu-

minen edellyttää aiemmin opitun korvaamista tai täydentämistä jollakin uudella. 

Myös toiminnan ja tekojen teorian peruslähtökohdan mukaan keskeinen inhimilli-

sen toiminnan lähtökohta on konfliktisuus. Toimija haluaa aina vaikuttaa suotui-

sasti ympärillään vallitseviin olosuhteisiin. Toiminnan käsite sisältää siis jo oletuk-

sen, että toimintaa edeltävä tilanne on toimijan kannalta jollain tavoin epätyydyt-

tävä tai ainakin vaarassa muuttua jonkin asian suhteen epäsuotuisammaksi. Toimija 

uskoo voivansa jossain suhteessa parantaa tilannetta, ja hänen on etujensa edistä-

miseksi puututtava siihen.649 

Voidaanko toimijuutta lisätä aidosti, jos auttaja ohittaa konfliktisuuden toi-

minnan ja sen kehittymisen edellytyksenä? Tavoitteeseen pyrkimisen kannalta on 

usein välttämätöntä, että ohjattavalla on käsitys epätyydyttävän nykytilan ja parem-

man tulevan tilan välisestä jännitteestä. Ohjattavan toiminnallaan toteuttaman prak-

tisen syllogismin näkökulmasta on tärkeää huomioida hänen intressinsä syvällisellä 

tavalla monipuolisesti. 

Auttaja voi pyrkiä suoraan erilaisiin hyvänä pidettyihin päämääriin hyödylli-

siltä ja tehokkailta tuntuvien menetelmien avulla. Ilman riittävää konfliktisuuden ja 

 
647 TVR 2015, 23 - 33.  
648 TVR 2015, 19 - 21. Myös valmentavassa ohjauksessa voidaan nähdä samankaltaisia kokemuk-
selliseen oppimiseen perustuvia vaiheita. Käytetyt käsitteet ovat erilaisia. Liittymisvaiheessa raken-
netaan luottamus ja yhteistyösuhteen edellytykset. Tavoitteiden kirkastamisessa visioidaan muu-
tosta ja tehdään tavoitteet sekä fokusoidaan ohjaus valmennettavalle keskeisiin asioihin. Pystyvyys-
uskon ja motivaation kasvattamisvaiheessa luodaan ohjattavassa realistista optimismia, minäpysty-
vyyden tunnetta, mahdollisuuksien näkemiskykyä ja myönteisen palautteen antamista itselle sekä 
toisille. Oivalluttamisen ja muutoksen konkretisoinnin vaiheessa laajennetaan ohjattavan näkökul-
mia, huomioidaan tunteita ja vastuullisuutta osana hänen toimijuuttaan. Viimeinen vaihe on proses-
sin yhteenveto ja opitun soveltaminen käytäntöön.  
649 YTE 2017, 20 - 21. Todellisuus muuttuu koko ajan. Biologisina olentoina olemme osa monen-
laista muutosta. Meihin vaikuttavat fysiologiset prosessit, mutta olemme myös osa muutosta inhi-
millisinä toimijoina, jotka tavoittelevat ympäröivän todellisuuden sekä itsensä muokkaamista ja 
muuttamista tekojen ja niistä muodostuvan toiminnan avulla. 
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ohjattavan toimijuuden sisäisten tekijöiden tarkastelua ohjaaja voi myös ohittaa oh-

jattavan oleellisia intressejä ja preferenssejä, joiden tunteminen voisi olla tavoittei-

den kannalta erityisen tärkeää. Jos ohjaaja tunnistaa ohjattavan intressit puutteelli-

sesti, myös ohjauksella tavoiteltavat päämäärät ja niiden toteuttamisen keinot voi-

vat jäädä ohjattavalle vieraiksi, eikä hänessä viriä sisäinen motivaatio työskennellä. 

Tällaisessa tilanteessa muutoksesta saattaa tulla näennäinen ja tilapäinen.  

Ohjaaja tavoittelee vuorovaikutusta, jonka varassa hänen on mahdollista edis-

tää yhdessä sovittuja ja hyödyllisiksi ajateltuja tavoitteita. Ohjaajan on puututtava 

vuorovaikutukseen ja suunnattava sitä tavoitteiden mukaisesti. Ohjaaja käyttää apu-

naan väliintuloja, joita kirjallisuudessa nimetään interventioiksi.650 Interventio ei 

aina ole ohjaajan havaittavaa toimintaa, vaan myös tämän toiminnasta pidättyminen 

on vaikuttamista vuorovaikutukseen. Jos ohjaaja ei ilmaise itseään sanallisesti eikä 

oheisviestinnällään, ohjattava yleensä jatkaa parhaillaan toteuttamaansa toimintaa. 

Ohjaajan ei-toiminta saa ohjattavan usein toimimaan yhä aktiivisemmin.651 

Ohjaajan interventiota edeltää hänen havaintonsa, että jokin asia on osapuol-

ten näkökulmasta tärkeä ja hyödyttävä. Asia on saatava vuorovaikutuksessa käsit-

telyyn ohjattavan itsensä tai muiden vuoksi. Ohjaaja harkitsee, millaiset asiat ohjat-

tavan ilmaisussa olisivat tärkeitä ottaa tarkastelun kohteeksi, ja millaisia tavoitteita 

kohden ohjattavan ajattelua ja vuorovaikutusta tulisi suunnata. Ohjaaja ennakoi sa-

malla myös erilaisia seurauksia, joita vuorovaikutukseen puuttuminen saattaa tuot-

taa.652  

Ohjaaja käyttää vaikenemisen ohella interventioina myös erilaisia kysymyk-

siä, jotka saavat ohjattavan reagoimaan eri tavoin. Kartoittavia, suoria ja suppeita 

kysymyksiä esittämällä ohjaaja saa tietoa ohjattavan ajatuksista ja toiminnasta. Et-

sivät kysymykset auttavat ohjattavaa hakemaan asioista niiden eri puolien välisiä 

yhteyksiä. Ohjaavat kysymykset haastavat ohjattavan pohtimaan asioihinsa uusia 

 
650 Interventio tarkoittaa väliintuloa ja sekaantumista. Kansainvälisessä oikeudessa interventio on 
sekaantumista toisen valtion sisäisiin asioihin. Lakitieteessä termi tarkoittaa kolmannen henkilön 
sekaantumista vireillä olevaan oikeusriitaan. Psykoterapiassa termillä tarkoitetaan terapeutin toteut-
tamaa vuorovaikutukseen kohdistuvaa vaikuttamista. Ks. http://www.suomisanakirja.fi/interventio. 
Luettu 18.4.2019.  
651 YTE 2017, 24 - 25. 
652 Ohjaaja on hankalan tilanteen edessä. Ohjaaja ei tavoitteista huolimatta usein itsekään täysin 
ymmärrä parhaillaan tapahtuvan toiminnan päämäärää ja keinoja. Interventioiden perustana olevat 
ohjaajan päätökset ovat usein enimmäkseen intuitiolla ja kokemuksella luonnosteltuja perusteltuja. 
Yhteistoiminnan, praksiksen kannalta tuntuu olevan riittävää, että ohjaaja vain sysää tapahtumista 
liikkeelle ja pitää sitä yllä. Usein on riittävää, että ohjaajalla on jonkinlainen tietämys dialogia estä-
vistä ja hidastavista tekijöistä sillä tavoin, että pahimmat vuorovaikutuksen pulmat voidaan välttää. 
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ratkaisuja. Pohtivat kysymykset saavat ohjattavan ajattelemaan tulevaisuuttaan ja 

vaihtoehtoisia toimintatapoja.653 

Ohjaajan hiljaisuus ja se, että hän jättää vastaamatta häneen kohdistuviin ky-

symyksiin tai pyyntöihin voivat edistää tai heikentää sovittujen tavoitteiden saavut-

tamista. Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä ohjattava yleensä syventää 

pohdintaansa. Jos hän ei voi luottaa ja tuntee itsensä turvattomaksi, hän saattaa ah-

distua ja kokea tulleensa torjutuksi. Ohjaaja saattaa myös käyttää interventiona asi-

oiden heijastamista takaisin ohjattavalle. Ohjaaja esittää ohjattavalle varovaisia ja 

joskus provosoiviakin tulkintoja ja yhteenvetoa tämän kertomista asioista.654 Inter-

ventiona käytetään myös draamaa, taidetta ja taideterapiamenetelmiä. Paljon käy-

tetyt toiminnalliset menetelmät ovat myös tehokkaita interventioita, koska niiden 

avulla ohjattava saa etäisyyttä asioihinsa ja voi sekä yksinkertaistaa että konkreti-

soida vaikeasti sanallistettavia asioita.655   

 Ohjaajan on oltava interventioissaan maltillinen, eikä hän saa rikkoa hyvän 

ohjauksen periaatteita niin, että turvallisuus ja luottamus heikentyvät liiaksi. Vaikka 

ohjaaja hyväksyy ohjattavan ihmisenä, hänen on kuitenkin samalla myös kyseen-

alaistettava tämän esittämiä asioita. Ohjaaja pyrkii usein välttämään ohjattavan neu-

vomista ja opettamista, jos kyse ei ole opettavasta ohjauksesta, koska uhkana on 

silloin vaikuttaa ohjattavaan tavalla, jossa ohjattavan omat resurssit ja aktiivisuus 

saattavat jäädä käyttämättä, eikä toimijuus kohennu. Ohjaaja pyrkii välttämään 

myös ohjattavan holhoamista, koska se saattaa syrjäyttää ohjattavan aidot tarpeet. 

Jos ohjaaja ajattelee tietävänsä ohjattavan tarpeet ja hyvän tätä paremmin, toiminta 

värittyy helposti paternalistisesti.656  

Ohjaaja kohdistaa interventionsa ohjattavan ilmaisemiin ja ohjauksessa spon-

taanisti syntyneisiin konflikteihin. Interventioiden avulla ohjattava aktivoituu tutki-

maan, reflektoimaan ja ilmaisemaan kokemuksiaan ja niihin kytkeytyviä itselleen 

tärkeitä merkityksiä. Interventiot ovat ohjaajalle keino saada aikaan dialogia, jossa 

ohjattava voi harjoitella dialogin käymiseen tarvittavia kykyjä, oppia dialogista kes-

kustelua ja omaksua sekä kehittää siinä tarvittavia kykyjä. Edelliset asiat ovat usein 

tarpeellisia myös ohjattavan työssä.657  

 
653 PLV 2001, 111 - 117.  
654 TVS 2001, 380 - 385. 
655 TMM 2009, 63 - 86. 
656 YTE 2017, 210, 217 - 218. 
657 ADD 2016, 112 - 113. Ohjaajan tulisi rakentaa vuorovaikutus, jossa osallistujat kuuntelevat toi-
siaan kunnioittavasti, kykenevät liittämään oman ilmaisunsa toisten vastaavaan, puhuvat suoraan ja 
rehellisesti, esittävät toisille tarkentavia kysymyksiä, luovat yhteistä kieltä, työstävät jännitteitä sekä 
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Ohjausta käsittelevässä kirjallisuudessa asioiden tutkiminen ja reflektio liite-

tään tiiviisti dialogiin. Tarkastelen seuraavaksi jo esillä ollutta tutkivaa toimintaa 

siitä näkökulmasta, millä tavoin se on osana dialogia ja oppimista tuottavaa reflek-

tiota. Tutkiminen on ohjauksen ydintoiminto.  

 Yksilö tutkii luonnostaan itseään ja tekojaan ja näihin liittämiään merkityksiä. 

Tutkiminen toteutuu dialogissa itsereflektion avulla. Merkitysten perustana ovat 

yksilön erilaiset kokemukset, joista hän on oppinut ja oppii itselleen merkittäviä 

asioita. Myös aikaisemmat asioille annetut merkitykset vaikuttavat yksilössä syn-

tyviin kokemuksiin.658 Toimiessaan tulevissa tilanteissa ihminen testaa aikaisem-

min omaksumiaan ja asioihin liittämiään merkityksiä, mikä syventää ja laajentaa 

asioiden tiedostamista. Näin toteutuvaa muutosta kutsutaan kirjallisuudessa trans-

formatiiviseksi oppimiseksi. Sen avulla ohjattavan suhde omaan kokemukseen, ajat-

teluun ja toimintaan muuttuvat, minkä ansiosta ohjattava voi suunnitella ja toteuttaa 

tulevaisuuden toimintaansa uudella tavalla.659   

 Tutkiminen vaikuttaa olevan keskeistä monenlaisessa ohjauksessa. Ohjaaja 

kannattelee tutkivaa vuorovaikutusta, jossa ohjattava tarkastelee itseään osana eri-

laisia tapahtumia niiden tulkitsijana ja kuvittelee lisäksi itsensä myös toimijaksi tu-

levissa tapahtumissa. Tutkiminen tukee monien ohjauksen ydinasioiden toteutu-

mista. Erityisesti konstruktivismissa painotetaan osapuolten asioihin kohdistamien 

tulkintojen tarkastelua ja ohjaus hahmotetaan neuvotteluksi, jossa tutkitaan osa-

puolten asioille antamia erilaisia yksilöllisiä merkityksiä.660 

 Yhdessä tapahtuva tutkiminen auttaa ohjaajaa toteuttamaan ohjauksen fun-

damentaalisia normeja. Ohjaaja auttaa ohjattavaa tarkastelemaan tälle tärkeää yh-

teistoimintaympäristöä. Ohjattava suuntaa huomionsa toimintaansa ja siinä tarvit-

taviin edellytyksiin. Tutkiminen paljastaa eroja ohjattavan toteuttaman toiminnan 

ja hänen ihanteellisena pitämänsä toiminnan välillä ja johtaa oivalluksiin, joita hän 

voi kytkeä aikaisempiin käsityksiinsä. Tutkiminen tuo yhteiseen tarkasteluun oh-

jattavan intressejä, haluja, preferenssejä, päämääriä, tavoitteita ja niiden saavutta-

mista helpottavia toimintatapoja. Ohjaaja saa tutkimisella tietoa ohjattavasta niin, 

että hän kykenee suuntaamaan ohjausta ohjattavan tarpeita yhä syvemmin huomi-

oiden (4.1.).  

 
tutkivat erilaisten näkökulmien keskinäisiä suhteita. Lisäksi ohjaajan tulee kannustaa ohjattavia sii-
hen, että opittua viedään käytäntöön kokeiltavaksi ja kokeillut asiat tuodaan ohjaukseen uudelleen 
tutkittavaksi, arvioitavaksi ja kehitettäväksi.  
658 OOK 2001, 132 - 136. 
659 OOY 2014, 134 - 136, 26 - 27, 29 - 30.  
660 ONA 2011, 50 - 51. 
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 Tutkiminen ja ohjauksen tavoitteet kytkeytyvät tiiviisti yhteen ja tutkiminen 

on mahdotonta tai ainakin hankalaa ilman niitä. Tutkiminen auttaa osapuolia tois-

tuvasti asettamaan ja selventämään tavoitteita ja seuraamaan niiden toteutumista. 

Tutkivassa dialogissa tieto toisista osapuolista karttuu ja keskinäinen luottamus voi 

syvetä. Ohjaaja voi tutkimisen avulla ylläpitää ohjauksen fundamentaalisten nor-

mien ohessa rakennetta, jonka varassa hän voi kontrolloida ja hallita satunnaisia 

ohjausta häiritseviä asioita.661 

 Tutkimisessa vertaillaan toisiinsa todellisuutta ja ohjattavan siitä muodosta-

mia uskomuksia, jotka kohdistuvat myös vuorovaikutuksen ilmiöihin, konfliktien 

ymmärtämis- ja selitystapoihin ja osallistujien yrityksiin kohentaa yhteistoimin-

taansa. Tutkiva työskentely ei ratkaise teorioiden käyttöön kytkeytyviä, ohjauk-

sessa hankalaksi koettuja ongelmia, vaan erityisesti tutkivasti toteutettu vuorovai-

kutus nostaa esille monia teoriaan ja menetelmiin liittyviä kysymyksiä (5.1.3).  

 Tutkimisen taustalla ja uskomusten perustassa vaikuttavat ihmiselle tyypilli-

set ja filosofiassa kiteytetyt todellisuus-, tieto- ja hyväkäsitykset, jotka määrittävät 

myös ohjauksessa arvokkaat ja tarkastelemisen arvoiset kohteet ja suuntaavat tut-

kivaa vuorovaikutusta. Tarkasteltaviin asioihin kytkeytyvät uskomukset ohjaavat 

tiedon hankintaa valitusta kohteesta ja siitä saadun tiedon arviointia käytännön toi-

minnan kannalta.662 Ohjauksessa osapuolten harjoittama tutkiminen nostaa esille 

monenlaisia kysymyksiä. Mihin tutkiminen perustuu? Millaisia asioita halutaan tut-

kia? Millaisia puolia asioista tulisi huomioida? Mitä asioiden tietynlaisella tarkas-

telulla tavoitellaan? Tarkastelen seuraavaksi tutkimisen kytkeytymistä teorioihin ja 

erilaisiin käsitejärjestelmiin.  

Osapuolet vastaavat edellä esiteltyihin kysymyksiin oman ihmiskuvansa ja 

ihmiskäsityksensä perustalta. Vastaus määrittyy myös siitä, millä tavoin osapuolet 

ymmärtävät ohjausprosessin luonteen ja tavoitteet. Myös ohjauksessa tarkasteltava 

ohjattavan työn luonne vaikuttaa prosessiin ja käsityksiin siitä, millaisten asioiden 

tunnistaminen, ymmärtäminen ja osaaminen ovat ohjattavan työssä ja ohjauksessa 

tapahtuvassa tarkastelussa tärkeitä.  

 
661 Muotoilin ohjauksen fundamentaaliset normit alaluvussa 4.1. Kohdista ohjaus ohjattavan työhön 
ja toimintaympäristöön ja aseta ohjattava etusijalle. Keskity tutkimaan ohjattavan toimijuutta ja ta-
voittele toiminnallasi sitä, että ohjattavan toimijuus kehittyy ja hän oppii työskentelystä.  
662 Tieteenfilosofian pääsuuntaukset ovat pelkistetysti positivismi (empirismi), relativismi (kon-
struktivismi) ja realismi, ks. esim. IJF 2013, 15 - 84. Ihmistieteissä on keskeistä tulkinta ja pyrkimys 
ymmärtää ihmistä, ks. esim. IJF 2013, 85 - 111. 
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Tutkivassa ohjauksessa tulee selkeästi esille ohjaajan ja ohjattavien omaksu-

mien teorioiden ja käsitejärjestelmien vaikutus. Ne suuntaavat ohjaajaa huomioi-

maan vain joitakin ohjattavan toimintaan ja toimintaympäristöön vaikuttavista asi-

oista. Ohjaaja voi toimia esimerkiksi psykodynaamisesta, ratkaisukeskeisestä, so-

siodynaamisesta tai uraohjauksen lähtökohdista käsin. Ohjaajan valitsema lähtö-

kohta määrittää ohjauksessa käsitystä siitä, mitä on tärkeää tarkastella ja millaisia 

asioita edistää.663  

Teorioita, käsitejärjestelmiä ja erilaisia menetelmiä on paljon, ja niitä käyte-

tään samanaikaisesti tai vaihdetaan toisiin ohjauksen edetessä tilanteiden ja ohjat-

tavan muuttuvien tarpeiden mukaan. Millä perusteella ohjaaja valitsee kulloinkin 

käyttämänsä lähestymistavan ja teorian? Teorioiden, käsitejärjestelmien ja erilais-

ten menetelmien vaikutusta ohjaajan toimintaan on ollut niiden monilukuisuuden ja 

yhteiskäytön vuoksi vaikea tutkia (2.1. ja 2.2.).  

 On kiistatonta, että teoriat ja erilaiset käsitejärjestelmät vaikuttavat havaintoja 

ja tulkintoja tekevään ohjaajaan ja vaikuttavat hänen arviointeihinsa suotuisasta yh-

teistoiminnan suunnasta. Teorian osuus toiminnassa ei usein vaikuta kovinkaan 

suurelta, ja ohjaus tuntuu joskus onnistuvan riittävän hyvin pelkän dialogin ja siinä 

tapahtuvan merkitysten tutkimisen perustalta. Ohjaukseen syvästi vaikuttaneen so-

siaalisen konstruktivismin ydinajatuksen mukaan teorian ei uskota ohjauksessa 

suuntaavan kovinkaan merkittävästi ohjaajan havainnointia eikä auttavan ohjaajaa 

asettamaan tavoitteita (2.2.5).664 

 Sosiaalisen konstruktivismin myötä ajatus ohjaajasta asiantuntijana, joka 

käyttää yhtä suurta teoriaa, on kadonnut. Ohjaaja voi käyttää millaista teoriaa tai 

menetelmää tahansa ja yhdistellä niitä monin tavoin toisiinsa. Ohjaus on muuttunut 

osapuolten asioille antamien merkitysten yhdessä tutkimiseksi ja niistä neuvotte-

luksi.665 Ohjaajan ja ohjattavan kohtaaminen ajatellaan ainutlaatuiseksi tilanteeksi, 

 
663 OOY 2014, 138 - 141. Psykodynaaminen lähtökohta painottaa ihmissuhteita ja tunnedynamiik-
kaa. Ratkaisukeskeinen lähtökohta painottaa tulevaa myönteistä asiantilaa, jonkin ratkaisun visioi-
mista tai ratkaisun alkujen löytämistä. Sosiodynaaminen lähtökohta huomioi elämän kokonaisuutena 
mahdollisuuksineen. Uraohjauksessa painottuvat erilaiset teoriat ihmisen kehityksestä ja kasvusta, 
kasvuprosessin kytkeytyminen ura- ja työvalintoihin sekä erilaiset tavat ymmärtää ura-käsitettä. 
664 HMT 2011, 202 - 206.  
665 ONA 2011, 7 - 8, 143 - 144. 1900-luvulla uskottiin yleispätevään asiantuntijuuteen, ongelmien 
tarkkaan analysointiin, diagnostisointiin ja luokitteluun lääketieteen tavoin. 1940-luvulla työelämän 
humanisointipyrkimyksissä ohjaajasta tuli kuuntelija ja asioiden liikkeellepanija. 1970-luvulla us-
kottiin tieteeseen. Ohjauksen ja neuvonnan mainetta parannettiin korostamalla ohjauksen teoreetti-
sia perusteita. Ohjauksella painotettiin olevan vankka ja laaja psykologinen, sosiologinen, kasvatus-
tieteellinen, antropologinen, filosofinen ja taloustieteellinen perusta. 1990-luvun alusta todetaan il-
menneen ”eräänlaista kansanparannusta”, ”kulttuurisesti herkkää kommunikointia” ja ”paikallisesti 
jaettua viisautta”. Yleispätevät kehityskertomukset korvautuivat epävarmuudella ja yhteisillä mer-
kitysneuvotteluilla. Nykyasiantuntijuus on epävarmaa ja tieto tulkinnanvaraista, asiantuntijakieli on 
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jolla ulkopuolisille ei ole merkitystä. Kohtaamisessa syntyy ainutlaatuisia käsitteitä 

ja osapuolten välille yhteinen paikallinen kieli. Tilanteeseen kytkeytyviä merkityk-

siä on tarpeetonta yleistää ja välittää ulkopuolisille.666 

Tutkimisen kohteiden ja tarkastelutavan valintaan vaikuttavat teorian ja kä-

sitteellisen viitekehyksen ohella myös asennoituminen ohjausprosessiin. Ohjaaja 

voi rakentaa prosessia, jossa asioihin suhtaudutaan proaktiivisesti tai reaktiivisesti. 

Proaktiivisessa lähtökohdassa ohjaaja käynnistää ja suuntaa työskentelyä enna-

koivasti, kuten tapahtuu silloin, kun tavoitteena on opettaa toiselle jotakin jo ole-

massa olevien tavoitteiden pohjalta. Ohjaaja suuntaa silloin tutkimista ennalta mää-

rättyjen tavoitteiden ja tämän hetken toiminnan väliseen suhteeseen. Yhdessä mää-

riteltyjen tavoitteiden lisäksi on voitu etukäteen sopia myös hyvistä ja oikeista toi-

mintatavoista.667  

Reaktiivinen lähtökohta, jota hyödynnetään esimerkiksi psykoterapiassa ja 

työnohjauksessa, edellyttää, että ohjaaja reagoi oikea-aikaisesti prosessissa kohdat-

taviin kysymyksiin ja haasteisiin. Ohjaajan avulla prosessia havainnoidaan ja tutki-

taan, ja siitä pyritään löytämään tavoitteiden mukaisia oleellisia asioita. Prosessin 

kulku määrittyy parhaillaan kohdattavista tilanteista. Tutkiminen kohdistuu eri asi-

oihin prosessin eri vaiheissa, kun työskentelyä aloitetaan, suunnitellaan, päätetään 

ja arvioidaan. Jokaiselle prosessin vaiheelle on niiden luonteen mukaisesti sopivim-

mat toimintatavat, jotka ohjaajan olisi tunnistettava.668  

Myös tutkivassa toiminnassa on toistuva ja samankaltainen vakioinen ra-

kenne. Tutkimisella on oltava kohde, päämäärä ja siihen kytkeytyviä toiminnan ta-

voitteita. Tutkiminen alkaa tunnistamalla kohde, johon halutaan vaikuttaa. Tämän 

jälkeen keksitään yhdessä paras vaikuttamisen tapa. Osapuolten on tärkeää olla tie-

toisia siitä, mihin tutkimisella ja sitä palvelevalla ohjauksella pyritään vaikuttamaan 

ja mitä toiminnassa tavoitellaan.669  

 
korvattu tavallisella kielellä ja asiantuntija joutuu oikeuttamaan asemansa. Kysymykset jäävät auki, 
ohjauksen kohde ja sisältö neuvotellaan aina ongelma- ja tapauskohtaisesti. Ohjaajan työ on projek-
tiluontoista ja määräaikaista tiimityöskentelyä. Tieteellisestä asiantuntijuudesta ja käytännön tiede-
pohjaisuudesta ei olla enää yhtä mieltä. Jokainen ohjattava on asiantuntija, ja ohjaajan avulla hän 
tarkastelee itsestään selviksi luultuja merkityksiä, elämänsuunnittelun riskikohtia ja eettisiä kysy-
myksiä. 
666 ONA 2011, 49 - 67, 145 - 146. Selvästi sanominen jättää aina jotakin ulkopuolelle. Kielellä tuo-
tetaan ja ylläpidetään erilaisia todellisuustulkintoja, joista jokainen tuottaa erilaista toimintaa seu-
rauksineen. Ohjaus on viisautta, joka muuntuu sosiaalisessa yhteistoiminnassa viisaaksi käytän-
nöksi.  
667 OOY 2014, 114 - 115. 
668 OOY 2014, 114 - 115. 
669 OOY 2014, 114 - 115.  
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Tutkivan lähtökohdan yhteydessä ohjauskirjallisuudessa puhutaan erilaisista 

orientaatioista. Niitä ovat tutkivan orientaation lisäksi kannatteleva, ongelmia rat-

kova ja opettava orientaatio. Erityyppisessä ohjauksessa jokin niistä saattaa jäädä 

vähemmälle huomiolle tai puuttua kokonaan.670 Orientaatio on tavoitteita konkreet-

tisempi ja tilannekohtaisempi, ja sillä voidaan yhdistää kokonaisuuksiksi erilaisia 

päämääriä, tavoitteita ja tilanteissa toteutettavia yksittäisiä tekoja. Orientaatio tar-

joaa toiminnalle linjan, suuntaa osallistujia toimimaan tietyllä tavalla ja helpottaa 

yhteistä tutkimista ja keskustelua.671  

Ohjauksen ominaisluonne ja toteutus vaihtelevat myös sen mukaan, painote-

taanko ohjauksessa tuotos- tai prosessivetoisuutta. Ohjaajan toiminnassa vuorotte-

levat vuorovaikutuksen puitteista huolehtiva, vuorovaikutustapoja opettava, kes-

kustelun sisältöjä ja tunteita peilaava sekä tiedollinen asiantuntijarooli.672  

Tarkastelen vielä lopuksi reflektiota konfliktin uudelleen elämisen osana ja 

siitä oppimisen edellytyksenä. Miten reflektio hyödyttää ohjausta? 

 Riippumatta konfliktisuuden alkuperästä ja sen laadusta tutkimisen rinnalla 

käytetään yleisesti aina jollakin tavoin reflektiota. Reflektio on ohjauksen tärkeä 

väline, jonka avulla koetuista asioista saadaan ohjattavassa aikaan oppimista ja sen 

hyödyntämistä.673 Reflektio todetaan kirjallisuudessa dialogisuuden tavoin ihmisen 

luontaiseksi kyvyksi. Ihmisen reflektiokyvyn todetaan vaihtelevan yksilöittäin suu-

resti, mutta kykyä on mahdollista kehittää harjoittelemalla. Ohjattavan haluun ja 

kykyyn reflektoida vaikuttavat lisäksi sosiaaliset ja muut tilannetekijät.674 Ohjatta-

vassa tapahtuvan reflektion alkua ja loppua on vaikea määritellä. Ohjattava on sa-

nallistanut reflektiotaan istunnossa toisille, ja tämän jälkeen hän jatkaa sitä mieles-

sään sisäisenä dialogina.675  

 Miksi reflektio on niin tärkeä osa ohjausta? Ainoastaan reflektoidessaan oh-

jattava saa tilaisuuden oppia ja tämän jälkeen siirtää oppimiaan asioita jälleen alku-

peräiseen työympäristöönsä. Ilman reflektiota ohjattava jää vain hänelle syntynei-

den vaikutelmien, epämääräisten ajatusten ja tunteiden tasolle. Pelkkä aistimusten, 

tunteiden ja kokemusten aikaansaaminen ja kasvattaminen ohjattavassa ilman nii-

 
670 OOY 2014, 115 - 121. 
671 OOY 2014, 115 - 121. 
672 OOY 2014, 197 - 198.  
673 OOK 2001, 97 - 99. 
674 OOK 2001, 71 - 75. 
675 ADD 2016, 82, 153. 
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den ohjauksellista, opetuksellista, hoidollista tai kasvatuksellista hyödyntämistar-

koitusta muistuttaa viihteen tavoitteita. Ohjattavan on sen sijaan voitava edelleen 

jalostaa esille noussutta tunne- ja aistivoimaista vaikutelmamateriaalia.  

 Reflektio on oppimisen edellytys, ja sen avulla ohjattava voi tehdä omista 

kokemuksistaan itselle merkittäviä. Reflektiossa osallistuja selittää osallisuudessa 

kokemaansa materiaalia ja näin tehdessään hän oppii kokemuksistaan, ajattelustaan 

ja toiminnastaan. Reflektio kytkeytyy havaintopsykologisiin lainalaisuuksiin, kuten 

tarkkaavaisuuteen ja muistin toimintaan.676 

 Reflektoidessaan saamaansa materiaalia ohjattava kytkee tarkasteltavat asiat 

osaksi toimintaansa ja toiminnan sisäisten tekijöiden yhteyteen, kuten intresseihin, 

preferensseihin, motiiveihin, motivaatioon, päämääriin ja erilaisiin keinoihin tavoi-

tella päämääriä. Kasvava tiedostaminen auttaa ohjattavaa lisäämään toimijuuttaan 

(4.1.2.). Tutkimisen tavoin myös reflektio osallistaa ohjattavaa toimimaan ja osal-

listumaan yhteistyöhön ja konfliktien käsittelyyn syvällisesti ja monipuolisesti. Oh-

jaajan on tarpeellista käyttää apunaan kuvaamiani interventioita, joiden avulla hän 

saa toistuvasti ohjattavan reflektoimaan ja ilmaisemaan itseään.  

Ohjattavan itsereflektio syntyy ja jäsentyy jännitteessä, jossa ohjattava voi 

liikkua välittömästä reflektiivisestä toiminnasta kohti korkeamman tason reflek-

tiota. Ohjaaja pyrkii saamaan ohjattavan toteuttamaan mahdollisimman monipuo-

lisesti kummankinlaista toimintaa. Näin toimittaessa ohjattava tuottaa runsaasti ma-

teriaalia, josta hän voi poimia kehittymisprosessejaan hyödyntäviä asioita. Ohjaaja 

pyrkii mahdollistamaan ohjattavassa myös liikkeen takaisin korkeamman kertalu-

vun reflektiosta välittömään reflektiiviseen kokemukseen ja jälleen sen tarkaste-

luun. Ohjaaja sysää ohjattavaa ajatukselliseen liikkeeseen ja yrittää mahdollistaa 

hänessä näin syntyvän psyykkisen dynamiikan sisäistymisen yhä tietoisemmaksi 

osaksi korkeamman kertaluvun reflektiota. Ohjattavan toiminta kehittyy refleksii-

visestä reagoinnista kohti jalostuneempaa ja tiedostavampaa reflektiota ja toimin-

taa.677  

 
676 Nykyään tavoitellaan helposti vain elämyksiä, vaikka tärkeämpää ehkä olisi pyrkiä syvemmän, 
perustavamman ja pidempiaikaisen kokemuksen äärelle. Havaintopsykologiassa puhutaan siitä, että 
voimme kokea aistimuksia, jotka eivät muodostu havainnoiksi, vaan ovat hämäriä tuntemuksia. Ha-
vainnon syntyminen edellyttää muistin toimintaa eli aistimusta tarkemmin nimeäviä käsitteitä, joilla 
ilmennyttä aistimusta voidaan selittää ja luokitella, tehdä aistimus ymmärrettäväksi ja merkityksel-
liseksi itsellemme. Ks. esim. ADD 2016, 76 - 79. 
677 Reflektiolla ja itseilmaisulla on monia tasoja. Ohjattava voi pelkästään vain tehdä jotakin, esi-
merkiksi hypellä ja ajatella tai puhua melko kontrolloimattomasti assosioiden. Tämä on 0-tason, ei-
refleksiivisen tason toimintaa. Ohjattava voi tämän jälkeen reflektoida ja analysoida toteuttamaansa 
välitöntä pomppimista tai assosiatiivisesti tuottamaansa materiaalia. Tämän jälkeen ohjattava voi 
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Reflektio-käsitettä pidetään kirjallisuudessa ristiriitaisena. Reflektion määrit-

telyvaikeuksien todetaan vaikuttaneen myös työnohjauksen käsitteen määrittelyn 

hankaluuksiin.678 Rinnakkain tarkasteltuina reflektion ja merkitysperspektiivin kä-

sitteet näyttävät jännitteisiltä suhteessa toisiinsa. Pyrimme säilyttämään asioihin va-

kiintuneen merkitysperspektiivin, koska sen varassa koemme elämämme jatkuvaksi 

ja ehyeksi. Reflektiossa ohjattava käsitteellistää turvallisuutta ja mielihyvää tuotta-

vaa kokemus- ja merkitysperspektiiviä. Koska ohjattava tavoittelee reflektiossa 

merkitysperspektiivin oletusten ja toimintamme perustan tiedostamista ja kyseen-

alaistamista, merkitysperspektiivi vaikuttaa reflektion vastavoimalta ja niiden sa-

manaikainen toteutuminen ongelmalliselta. Ohjattavan reflektion yhteydessä ko-

kema ahdistus ja vastarinta viestivät siitä, että hän on joutunut pois mukavuusalu-

eelta ja reuna-alueelle, jossa hänen asioille antamansa merkitykset voivat tuhoutua 

ja muuttua. Emootiot suojelevat ja kannattelevat merkitysperspektiiviä. Reflekti-

ossa ohjattavan vastarinta on hyvä tunnistaa ja hyödyntää osana ohjausta, koska se 

on merkittävä edellytys kehittymis- ja oppimisprosessille.679 

 

5.2.4. Auta luomaan praksikselle suunta – konfliktin hyödyntäminen   

 

Ohjaaja haluaa fundamentaalisten normien mukaisesti auttaa ohjattavaa oppimaan 

ja hyötymään ohjauksestaan. Ohjaaja miettii nyt-hetkessä ohjattavan itseilmaisussa 

esille tuomia asioita ja niiden merkitystä tälle. Pohdinnassa hyödyn käsite nousee 

keskeiseksi.  

Jo ohjauksen suunnittelussa pohditaan yhdessä ohjattavan kanssa ohjauksen 

päämääriä ja sen mahdollista tulevaa hyötyä hänelle (3.2.1). Ohjauksen edetessä 

hyötyä arvioidaan jatkuvasti ja ohjaaja kuuntelee tarkasti, viestiikö ohjattava pu-

heellaan esimerkiksi intressien ja tavoitteiden muuttumista. Muutokset edellyttävät  

myös tavoitteiden ajoittaista uudistamista, jotta ohjaus säilyy ohjattavalle hyödylli-

senä. Myös ohjauksen loppuarvioinnissa pohditaan saavutettua hyötyä ja tehoste-

taan ohjattavan pohdintaa, jotta hän voi hyötyä oppimastaan (3.2.4.). 

 
vielä analysoida suorittamaansa analysointiaan pomppimisesta tai assosiatiivisesti ilmaistusta pu-
heesta. Ks. esim. OOK 2001, 71 - 85. 
678 OOK 2001, 73. 
679 HMT 2011, 136 - 154. Kirjoittaja esittää ajatuksensa reflektion ja emootioiden yhteenkuuluvuu-
desta. Hän on kehittänyt edelleen Mezirowin transformatiivisen oppimisen teoriaa käsitteellistäes-
sään oppimisessa reflektion edellytyksiä ja sen haasteita. Ks. Mezirow 1978. Transformation Theory 
of adult learning. http://dl.icdst.org/pdfs/files1/a70ecbf02072de8252e9d8d31bbdb6c1.pdf 
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Mistä lähtökohdasta ohjauksen tuottama keskeinen hyöty voidaan määritellä? 

Hyötyä voidaan luontevimmin arvioida käyttämällä apuna utilitaristisen etiikan kä-

sitteistöä. Sen mukaan ohjauksen hyödyllisyyttä voidaan arvioida ohjauksen koh-

teeksi valittujen asioiden arvokkuuden, hyvyyden ja suotuisuuden valossa ja sen 

kannalta, kuinka edullista se on osapuolten muiden tavoitteiden kannalta. Pelkäs-

tään toiminnan seuraukset eivät määrittele ohjauksen tavoitteita, vaan keskeistä on 

myös yhteistoiminnan proseduraalinen hyvyys eli se, millainen keskustelu ja asioi-

den arviointi on johtanut arvokkaina pidettyihin asioihin. Toiminnalla, päämäärillä 

ja keinoilla on tavoiteltava jotakin hyvää ja hyvänä pidettävällä tavalla. Ohjauksen 

tavoiteltavat päämäärät eivät voi olla pahoja tai huonoja.680  

Ohjattavakeskeisyyden fundamentaalisen normin mukaisesti ohjauksen hyö-

tyä tulee arvioida ensisijaisesti ohjattavan ja hänen merkittävän yhteistoimintaym-

päristönsä näkökulmasta. Ohjaaja ei voi pyrkiä olemaan ohjauksessa sen ensisijai-

nen hyötyjä. Ohjattavan hyöty on hänen toimintaedellytystensä ja toimijuutensa ko-

hentumista sillä tavoin, että hän kykenee esimerkiksi tekemään työtään entistä pa-

remmin. Tarkastelen seuraavaksi muutamia ohjauksessa tärkeinä ja keskeisinä pi-

dettyjä asioita. Millaista hyvää niiden avulla ohjattavan ajatellaan saavuttavan?  

Ohjauksen kohteeksi on valittava soveltuvia ja hyviä tarkastelukohteita. Hy-

vän kriteerinä on se, kuinka mielekkäitä kohteet ovat hyvän ohjauksen periaatteiden 

ja ohjattavan tarpeiden näkökulmasta. Mielekästä on tarkastella sellaista ohjatta-

van ja hänelle tärkeän toimintaympäristön yhteistoimintaa, joka on vielä toistaiseksi 

jollakin tavoin puutteellista, riittämätöntä ja kohennettavissa. Ohjauksen tarve kum-

puaa ohjattavan toiminnassaan kokemasta ristiriidasta nykytilanteen ja paremman 

tulevaisuuden välillä. Hänessä itsessään ja ympäristössä on oltava sopivasti kon-

fliktisuutta ja mahdollisuuksia kehittyä.  

Siitä huolimatta, että ohjauksessa tarkastellaan jotakin rajattua elämänaluetta, 

ohjauksen tulisi kytkeytyä jollakin tavoin myös osaksi ohjattavan kaikkea muuta 

elämää ja sen laajempaa merkityksellisyyttä. Jos ohjaaja huomioi ohjattavan näke-

myksen hyvästä elämästä laajemmin, ohjattava työskentelee silloin yhä enemmän 

sisäisestä motivaatiosta käsin.681 Ohjattavan hyvän elämän tavoittelu kytkeytyy hä-

 
680 YTE 2017, 92 - 94, 58 - 59, 38. 
681 YTE 2017, 113; SDC 2010, 2 - 4. Esimerkiksi myös sosiodynaamisen ohjauksen ytimessä on 
ohjattavan elämysmaailma ja erityisesti osapuolten toiminnan ja yhteistoiminnan eettisyys. Ohjaaja 
toimii eettisesti auttaessaan ohjattavaa lisäämään resurssejaan, joiden pohjalta ohjattavalle mahdol-
listuu entistä laajempi ja syvempi toimijuutensa toteuttaminen. Ks. Peavy 2010. 
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nen kaikkein oleellisimpiin intresseihinsä, joiden varassa hän tavoittelee pitkäjän-

nitteisesti ja kestävällä tavalla hänelle soveliasta toimijuutta.682 Ohjattava pyrkii 

kohti laajempaa ja syvempää minuutta ja omaan tilanteeseensa nähden riittävää yh-

teisöllisyyttä. Ohjaus ja työ ovat osa tätä laajempaa kokonaisvaltaista hyvän elämän 

projektia.  

Ohjattavan on keskeistä oppia ohjauksen konfliktityössä yleisesti sovelletta-

via konfliktinratkaisukykyjä ja sisäistää yhteistoiminnan keskeiset elementit niin, 

että hän kykenee toteuttamaan niitä edelleen työssään asiakkaittensa kanssa, jossa 

ohjauksen ydinasiat, dialogisuus, luottamus, konfliktityö, tutkiminen, itseä koskeva 

reflektio ja kasvanut oppimiskyky ovat myös osa ohjattavan työtä asiakkaidensa 

kanssa.  

Nykyelämän pirstaleisuuden ja pinnallisuuden on todettu heikentäneen dialo-

gissa tarvittavia kykyjä ja taitoja. Koska ohjattava tarvitsee niitä myös työssään, 

hänen on hyödyllistä tiedostaa, oppia ja vahvistaa niitä ohjauksessaan.683 Tarkaste-

len seuraavaksi tavallisimpia dialogikykyjä.  

Ohjattavalla tulisi olla kyky virittyä työssään ja ohjauksessa osapuolten ilmai-

semille kokemuksille. Virittyminen on synnynnäinen kyky, joka kehittyy automaat-

tisesta reagoinnista valikoivaksi tavoitteelliseksi toiminnaksi. Virittäytymiskyky 

mahdollistaa ohjattavassa tunteiden kokemisen ja mielessä merkitysten rakentumi-

sen. Sen avulla hän ymmärtää myös itselleen vieraita kokemuksia, mikä auttaa ra-

kentamaan luottamusta toisiin. Virittyminen on läsnäoloa, oheisviestintää ja em-

paattisia eleitä, jotka rohkaisevat muitakin mukaan vuorovaikutukseen.684  

Ohjattava tarvitsee ohjauksessa ja työssään myös kuvittelukykyä, jolla hän voi 

laajentaa oman kokemuksen rajoja. Muisti ja mielikuvitus ovat toisiinsa kytkök-

sissä olevia erillisiä kykyjä. Ohjattava voi kuvitellessaan muunnella aikaisempien 

kokemustensa ja muistojensa elementtejä. Hän voi mielikuvituksensa avulla kuvi-

tella moniaistisesti myös toisten kokemuksia.685  

Ohjattava kehittää ohjauksessa ja työssään myös harkintakykyä, joka on par-

haimmillaan analyyttistä ja johdonmukaista faktoihin pohjautuvaa ajattelua. Ohjat-

tava harjoittaa ymmärrystään erilaisista syy-seuraussuhde-verkostoista ollessaan 

vuorovaikutuksessa ympäristön muuttuvien olosuhteiden kanssa. Ohjattavan on 

hyvä ymmärtää realiteetteja niin, että hän voi yhä paremmin harkita päämääriä ja 

 
682 YTE 2017, 34 - 41. 
683 ADD 2016, 121 - 200. 
684 ADD 2016, 124 - 130.  
685 ADD 2016, 140 - 149.  
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tarvittavia toimintatapoja ja sopia niistä toisten kanssa.686 Harkintakyky on dialo-

gissa tarvittava keskeinen taito. Ohjattavan on usein melko nopeasti ratkaistava, 

millaisia kokemuksia hänen olisi hyvä tuoda keskusteluun. Hän pohtii, miten asiat 

tulisi kytkeä keskustelun ytimessä oleviin merkityksiin ja tapaansa ilmaista asia toi-

sille.  

Dialogissa arvokasta on sellainen keskustelu, jossa tuodaan esiin useita koke-

muksia, mutta vain muutamia keskeisiä merkityksiä. Kommunikaatiossa ilmaistu-

jen kokemusten tulisi kytkeytyä toisiinsa sillä tavoin, että tarkasteltaviksi valittujen 

asioiden merkitykset voivat selkiytyä ja kehittyä. Tätä ihannetta on kuitenkin han-

kala toteuttaa käytännössä. Ohjattavan on kyettävä kuuntelemaan toisia sillä tavoin, 

että toisten kokemus pääsee vaikuttamaan omaan kokemukseen. Dialogissa osa-

puolet kokevat hämmennystä, koska he usein päätyvät tilanteeseen, jossa asioiden 

entiset merkitykset ovat heikentyneet, eivätkä ne ole vielä korvautuneet uusilla. 

Osapuolten on maltettava odottaa, että uudet merkitykset muodostuvat dialogissa, 

jonka jälkeen osapuolet voivat niitä tutkia.687 

Ohjattavalle on omassa työssään ja ohjauksessa hyötyä kyvystä leikkiä. Dia-

logissa leikitellään ajatuksilla ja mielikuvilla. Asioiden ymmärtämisen kannalta on 

joskus hyödyllistä, että ohjattava saa halutessaan vain heittäytyä kuviteltuun tilan-

teeseen, jossa hän voi kuitenkin toimia johdonmukaisesti ja samalla säilyttää todel-

lisuudentajunsa. Ohjattava voi leikkimielellä kyetä hyväksymään, kuuntelemaan ja 

ymmärtämään helpommin itselleen vieraita ajattelutapoja. Avoimuus ja rento mieli 

mahdollistavat myös luottamuksen rakentumista toisia kohtaan.688  

Yhtenä dialogikykynä kirjallisuudessa mainitaan myös usko luottamuksena 

asioihin, jotka eivät ole vielä ohjauksessa tai ohjattavan työssä tulleet todeksi. Oh-

jattavan toiveena ja asenteena usko auttaa osapuolia rakentamaan yhteistä ymmär-

rystä ja syventämään luottamusta. Sen avulla saatetaan löytää myös uusia käyttö-

kelpoisia ideoita ja tavoitteita toiminnalle.689  

Miten ohjattavan odotetaan hyötyneen ohjauksestaan, kun hän palaa takaisin 

alkuperäiseen toimintaympäristöönsä? Ohjauksensa jälkeen hän ehkä kykenee teke-

mään entistä tietoisemmin erilaisia huomioita työstään ja toimintaympäristöstään. 

Hän kykenee tutkimaan toimintaansa tavalla, joka jatkossakin lisää hänen toimi-

 
686 ADD 2016, 157 - 164. 
687 ADD 2016, 157 - 172. 
688 ADD 2016, 173 - 187. 
689 ADD 2016, 188 - 200. 
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juuttaan. Ohjattava on oppinut oppimaan kokemuksistaan ja kykenee todennäköi-

sesti uudistumaan myös työssään. Ohjattava havaitsee ja huomioi työssään aiempaa 

paremmin myös siihen sisältyviä ristiriitaisia intressejä ja päämääriä.  

Kasvaneen itsetuntemuksensa varassa ohjattava pystyy ehkä hallitsemaan it-

seään työtehtävässä paremmin ja sitoutumaan myös työtään laajempaan toimin-

taympäristöön. Ohjattava kykenee entistä helpommin luomaan ja ylläpitämään 

työssään tarvittavaa ulkonaista rakennetta ja sen varassa tapahtuvaa vuorovaiku-

tusta. Ohjattava on luonut itseensä tiedostavamman ja reflektoivamman suhteen, 

mikä auttaa häntä menestymään entistä paremmin vaikkapa asiantuntijatyössä.690 

Ohjattava kykenee yhä paremmin rakentamaan ja ylläpitämään luottamusrelaatioita 

toisiin toimijoihin toimintaympäristönsä kaikenlaisesta konfliktisuudesta huoli-

matta.  

Ohjattavan on tärkeää sisäistää ohjauksessa harjoitettu konfliktityö. Konflik-

tien käsittelyssä ohjattava on toisilta saamansa palautteen myötä lisännyt ymmär-

rystään kokemistaan konflikteista. Tämän ansiosta hän voi jatkossa yhä paremmin 

havaita, tiedostaa, eritellä mutta myös ennakoida ja hallita kohtaamiaan uusia kon-

flikteja. Konfliktityössä ohjattava on harjaantunut tunnistamaan kokemuksiaan ja 

kehittänyt itseilmaisuaan. Konfliktien tutkiminen ja sanallistaminen ja ohjauksessa 

tarjoutuneet muut prosessit ovat kehittäneet kykyä yhä syvemmin tutkia, tarkkailla 

ja käsitteellistää asioita. Ohjaus on ehkä auttanut häntä vapautumaan toimijuutta 

kaventavista sisäisistä esteistä ja rajoittavista ympäristötekijöistä.691 

Ohjattava voi tiedostamalla kasvattaa toimijuutensa edellytyksiä, mutta hä-

nen edellytyksensä toimia työssään eivät silti välttämättä kohene. Tämä johtuu siitä, 

että yksilölliset intressit ja päämäärät voivat poiketa paljonkin työtoimijuuteen kyt-

keytyvistä intresseistä ja päämääristä. Joskus työnohjauksen voidaan sanoa onnis-

tuneen, vaikka ohjattava sen päätyttyä luopuukin aikaisemmasta työtehtävästään. 

Työhön kytkeytyvät minuuden puolet ja intressit saattavat joskus olla melko pieni 

osa ohjattavan muuta yksilöllistä intressirakennetta. Toisaalta työn ja yksityisen 

elämän intressit voivat osua yksiin ja nivoutua melko kattavasti toisiinsa.692  

 
690 OOY 2014, 195. 
691 TVS 2001, 322 - 325. 
692 TVS 332 - 335. Ammattiminän ja yksilöllisen minän on hyödyllistä olla hedelmällisessä vuoro-
vaikutuksessa keskenään. Jos ne ovat toisilleen liian päällekkäiset ja yhteneväiset tai liian kaukana 
toisistaan, syntyy hankaluuksia. Työstä voi tulla pääasiassa yksilön henkilökohtaisten intressien ja 
tarpeiden toteuttamispaikka ja temmellyskenttä. Toisaalta työstä jälkimmäisessä tilanteessa voi tulla 
ulkokohtaista ja uuvuttavaa, jos se ei kytkeydy riittävästi yksilön henkilökohtaisiin intresseihin.  
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Yksityis- ja työminän välistä ristiriitaa voi jäsentää ajatuksella, että ohjatta-

van intressit määrittyvät pääasiassa kahdesta erilaisesta lähtökohdasta. Kutsun näitä 

erilaisia intressejä primääreiksi minä-intresseiksi ja sekundäärisiksi minä-intres-

seiksi.693 Primäärit minä-intressit ovat ohjattavan identiteetin kannalta keskeisiä 

toiveita, tarpeita ja kehityksen suuntaajia. Suhteessa niihin korostuvat ohjattavan 

sosiaaliseen pätevyyden tunteeseen kytkeytyvät perustarpeet. Ohjattavalle on tär-

keää pitää yllä itsemääräämisen tunnetta ja saada itse ohjata elämäänsä (autono-

mia). Ohjattavalla on tarve kokea myös kyvykkyyttä saamalla tuntea itsensä osaa-

vaksi, taitavaksi ja aikaansaavaksi (kompetenssi). Lisäksi hänellä on tarve liittyä ja 

olla mielekkäässä yhteydessä toisiin ihmisiin ja saada hyväksyntää.694 Ohjaus tun-

tuu ohjattavasta mielekkäältä ja hyödylliseltä, jos ohjaaja onnistuu huomioimaan 

primäärejä minä-intressejä, minkä vuoksi niiden tarkasteleminen on tärkeää myös, 

kun  pohditaan ohjauksen mielekkyyttä ohjattavalle. 

Sekundäärit minä-intressit ovat etäisempiä ohjattavan intressejä ja päämää-

riä, jotka eivät ole ensisijaisia oman identiteetin ja toimijuuden ylläpitämisen kan-

nalta. Ohjattavan tutkittavaksi tarjoutuu instituution, organisaation, työtehtävän ja 

ohjaajan edustama hyväkäsitys. Niihin kytkeytyvät intressit, päämäärät ja menette-

lytavat ovat ohjattavalle peili itseä koskevassa reflektiossa. Ohjattava hyötyy oh-

jauksesta parhaiten, jos tutkitaan pääasiassa primäärejä intressejä ja niiden suhdetta 

sekundaareihin minä-intresseihin. Sekundäärit intressit tarjoavat ohjattavalle ”toi-

seuden” ja tuovat ohjaukseen konfliktisuuden, jonka puitteissa ohjattava voi kohen-

taa toimijuuttaan.695  

Ohjattava on ohjauksen ansiosta tiedostanut toimintaansa yhä enemmän ja 

sen myötä hänen toimintaedellytyksensä ovat muuttuneet. Myös hänen intressinsä 

ovat selkiytyneet, ja ohjattavalle on syntynyt tarve muotoilla omalle toiminnalle 

uusia päämääriä. Hän voi kokea primäärien minä-intressien ja sekundäärien minä-

intressien välistä ristiriitaa ja luopua yrityksestä yhdistää ja mukauttaa niitä toi-

siinsa. Kahden erilaisen hyväkäsityksen sisältämien intressien asettaminen tois-

tensa yhteyteen voi tuntua ohjattavasta mahdottomalta ja siksi hän saattaa esimer-

kiksi luopua työtehtävästään.  

 
693 Ajatukseni taustana on kognitiivisen psykologian teoria ihmisen kerroksisesta minuudesta, jossa 
on ydinminä ja sen ympärillä muita minuuden alueita. Osa intresseistä on pakottavia, koska ne ovat 
lähimpänä kokemuksellista ydinminuutta. Osa intresseistä on taas kauempana minäsysteemin kes-
kuksesta eikä niihin kytkeydy samanlaista pakottavaa ja tunteikasta dynamiikkaa. Ks. OOY 32 - 33.  
694 OOY 2014, 32 - 33. 
695 OOY 2014, 16 - 20. 
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Ohjaaja tavoittelee vuorovaikutusta ja toimintaa, jossa ohjattava saa koke-

muksia ja jossa hänelle tarjoutuu tilaisuuksia oppia ohjauksestaan. Kuitenkin par-

haiten ohjattavan oppimista edistää tai estää se, millainen on osapuolten yhteistyö-

relaation luonne ja ohjattavan suhtautuminen ohjaajan tarjoamaan apuun. Ohjat-

tavan on oltava aktiivisesti mukana toiminnassa ja osallistuttava ohjaajan ehdotta-

maan toimintaan. Hänen tulee ohjauksen edetessä myös vähitellen lisätä aktiivi-

suuttaan. Paras mahdollisuus oppia ohjattavalle tarjoutuu, kun huomiota kohdiste-

taan hänen toimijuuteensa vaikuttaviin sisäisiin tekijöihin, intresseihin, preferens-

seihin, motiiveihin, päämääriin ja tapoihin toimia.696  

Reflektiota pidetään keskeisenä oppimisen edellytyksenä. Riittääkö pelkkä 

reflektio siirtämään ohjattavan ohjauksessa kokemat ja oppimat asiat tämän varsi-

naiseen toimintaympäristöön osaksi toimintaa siinä? Takaako reflektio ohjattavan 

saamien oivallusten ”valumisen” ohjauksesta esimerkiksi konkreettiseen työhön? 

Tarvitaanko vielä jotakin, jotta siirtyminen voitaisiin taata? Ohjattavan halu toimia 

uudella tavalla ei aina pelkästään auta häntä toteuttamaan haluaan käytännössä. Oh-

jattavan mahdollisuuksiin muuttaa toimintaansa vaikuttavat aina myös alkuperäisen 

toimintaympäristön olosuhteet ja hänelle siellä tarjoutuvat mahdollisuudet ja tilai-

suudet toimia. Keskeistä on siellä tapahtuvan yhteistoiminnan laatu, koska se luo 

hänelle toiminnan rajat.697    

 Tässä luvussa tarkastelin ohjaajan toimintaa rakenteessa, jonka varassa oh-

jaaja voi luoda ja ylläpitää ohjattavaa osallistavaa yhteistoimintaa, praksista. Täl-

lainen vuorovaikutus vaatii ohjaajalta valmistautumista, jossa hän luo itseensä koh-

distuvan tiedostavan suhteen. Sen varassa hän hankkii valmiuksia tulevaa praksista 

varten. Ohjaaja saa osaltaan aikaan ja helpottaa yhteistoimintaa sen eri vaiheissa. 

Ohjattava voi suhtautua ohjaajan tarjoamaan toimintaan eri tavoin.  

Tarkastelen työn viimeisessä luvussa vielä ohjattavan näkökulmasta kaikkea 

edellä tarkasteltua. Millaisen toiminnan edellä kuvatut ohjauksen vakioiset elemen-

tit mahdollistavat ohjaajalle ja ohjattavalle ohjauksessa sekä ohjauksen päätyttyä 

ohjattavalle hänen palatessaan itselle merkittävään yhteistoiminnan ympäristöön?  

 

 
696 YTE 2017, 33 - 41. 
697 YTE 2017, 151 - 153. Dialoginen vuorovaikutus mahdollistaa ohjattavan kehityksen minäkes-
keisestä toimijasta ryhmätoimijaksi myös hänen alkuperäisessä työympäristössään. Dialogissa yh-
teistoiminnasta tulee osapuolille yhä itseisarvoisempaa ja tärkeämpää, heissä syntyy toimintaa kos-
kevia merkittävyyden ja arvokkuuden kokemuksia. Yhteisyyden tunne syvenee ja toiminnan raken-
netta ylläpitävät normit ja arvot vahvistuvat. Ohjattavan alkuperäinen toimintaympäristö ei aina 
mahdollista dialogisuutta ja yhteistoiminnan kehittymistä.   
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VI OHJATTAVA TOIMIJANA OHJAUKSEN PRAKSIKSESSA 

Tässä luvussa teen yhteenvetoa edellä esittämistäni asioista ja tarkastelen kokoa-

vasti, millaisen toiminnan ja yhteistoiminnan vakioinen ohjauksen rakenne mah-

dollistavat ohjaajalle ja erityisesti ohjattavalle. Millaiselta edellä esittämäni yhteis-

toiminnan analyysi näyttää ohjattavan näkökulmasta?  

Kuvaamani ohjauksen fundamentaaliset normit ja hyvän ohjauksen vakioiset 

elementit ovat juuri niitä asioita, jotka mahdollistavat ohjattavan toimijuuden kehit-

tymisen ja vahvistumisen. Fundamentaaliset normit ja ohjauksen elementit ovat ra-

kentuneet lähtökohtaisesti sen oletuksen varaan, että ohjattava haluaa aktiivisesti 

työskennellä ohjauksessa ja olla valmis muuttumaan sen avulla. Ohjauksen yti-

messä on erilaisista asioista koostuva prosessi, jossa vakioisten elementtien toistu-

minen ja perustavien normien varassa toimiminen auttavat osapuolia kasvattamaan 

tietoisuutta itsestään ja kohentamaan toimintaansa niin, että he voivat itse vaikuttaa 

toimintaedellytyksiinsä yhä enemmän.698  

Ohjauksen fundamentaaliset normit ja elementit antavat myös ohjaajalle 

mahdollisuuden toteuttaa ja lisätä omaa toimintaansa ohjaajana. Samat elementit 

mahdollistavat myös ohjattavalle hänen toimijuutensa lisäämisen hänen niin tahto-

essaan. Ohjattavan ohjauksessa kehitettävissä olevalle toiminnalle voidaan asettaa 

vielä kunnianhimoisempia ja pitemmälle ulottuvia tavoitteita. Ohjattavan toiminta-

edellytysten lisääminen tähtää asioihin, joita ohjattava omassa arkityössään tarvit-

see auttaessaan muita vaikkapa opettajana, sairaanhoitajana ja sosiaalityöntekijänä. 

Ohjattavan toimijuus vahvistuu ohjauksessa työskentelyn aikana ja sellaisten asioi-

den parissa, joita hyödyntämällä hän voi työssään auttaa omia asiakkaitaan lisää-

mään toimijuuttaan.  

Onnistuneessa ohjauksessa ohjattava saa kokemuksen siitä, mitä toisen autta-

minen ja toiminnan mahdollistaminen on. Ohjauksessa ohjaaja toimii ohjattavan 

hyväksi, jotta ohjattava voisi puolestaan toimia muiden hyväksi. Ohjattavan on siksi 

siirrettävä ohjauksessa saamansa kokemus työhönsä, jossa hän mahdollistaa mui-

den toimintaa. Kokemus ilmenee esimerkiksi uutena ymmärryksenä ja valmiutena 

toimia, erilaisina tietoina, tiedostamisena, asennoitumisena ja asioiden osaamisena. 

 

 

 

 
698 Ks. esim. TVS 2001, 344 - 347; TKK 2011, 27 - 29.  
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6.1. Ohjauksen vakioiset elementit mahdollistavat ohjattavan toimijuuden kehittä-

misen 

 

Tarkastelen tässä alaluvussa ohjauksen vakioisia elementtejä, ja noudatan näin teh-

dessäni edellä esittämääni esittämisjärjestystä tiivistäen samalla näkemyksiäni. Tar-

kastelen aluksi ohjauksen rakennetta ja siinä ohjattavaa toimijana. Tämän jälkeen 

tarkastelen rakenteen varassa tapahtuvaa, ohjattavaa osallistavaa vuorovaikutusta, 

praksista, jonka keskeinen perusta on luottamus ja riittävän turvallinen konfliktityö. 

Ohjattava pääsee osalliseksi edellä esitettyihin ohjaajan toteuttamiin elementteihin. 

Ohjattavan aktiivinen toiminta mahdollistuu, kun ohjaaja tuo ne työskentelyyn, 

vauhdittaa ohjattavan itseilmaisua, tukee tutkivan vuorovaikutuksen jatkumista ja 

avustaa ohjattavaa hyödyntämään ohjaustaan.  

Seuraavassa on keskeistä huomioida tapaa, jolla vakioinen elementti vaikut-

taa ja säätelee ohjaajan toimintaa, ja erityisesti, kuinka elementti vaikuttaa yhteis-

toiminnassa niin, että ohjattavan toimijuus voi kehittyä ja vahvistua häntä omassa 

työssään hyödyttävällä tavalla.  
 

6.1.1. Työnohjauksen rakenne mahdollistajana  

 

Totesin rakenteen merkittäväksi edellytykseksi ohjauksen onnistumisen kannalta. 

Kokemus on osoittanut, että ilman rakennetta oleva tai heikkorakenteinen ohjaus 

epäonnistuu helposti eikä ohjauksen tavoitteita saavuteta kunnolla. Myös ohjaus-

kirjallisuudessa on korostettu rakenteen tärkeyttä. Ohjattavaa varten on siksi aina 

jollakin tavoin rakennettava häntä hyödyttävä oppimisympäristö.699  

Vaikka on ohjaajan tehtävä luoda työskentelylle hyvä rakenne, sen perusta-

minen ja ylläpitäminen voivat epäonnistua ohjattavan vuoksi. Saattaa olla, ettei  oh-

jattava esimerkiksi noudata sovittuja aikoja, myöhästyy toistuvasti tai lähtee istun-

noista kesken pois. Ohjattava saattaa tahallisesti jättää tulematta sovittuun tapaami-

seen. Istuntoon osallistuessaan hän ei kykene rauhoittumaan eikä keskittymään. Oh-

jattava saattaa ohittaa rakennetta koskevan keskustelun eikä halua puhua ohjauksen 

ulkoisista järjestelyistä, vaikka ne koskevat häntä ja hän voisi niihin vaikuttaa. Oh-

 
699 Ks. esim. TKK 2011, 79 - 90; OOK 2001, 148 - 150; TVS 2001, 352 - 357. 
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jattava suhtautuu välinpitämättömästi ohjaukseen ja vastustaa siinä esiin tulevia asi-

oita niin ankarasti, ettei hän antaudu työskentelyyn edes mukautumalla sen mah-

dollistaviin puitteisiin.  

Ohjaus onnistuu helpoiten, kun ohjattava suostuu ja sitoutuu sovittuihin ul-

koisiin järjestelyihin ja arvostaa ohjausta itselleen tärkeänä toimintana. Ihanteellista 

on, että ohjattava tulee tapaamisiin ajoissa, rauhoittuu fyysisesti ja myös mielessään 

istuntoa varten. Ihanteellinen ohjattava osallistuu tapaamisiin säännöllisesti ja il-

maisee ajatuksiaan ohjauksen järjestelyistä, sopimuksesta ja muistakin häntä kos-

kevista asioista.  

Ohjaaja rakentaa ulkoisen ohjaus- ja oppimisympäristön, jossa on toistuvia 

rutiineja, joiden avulla hän luo edellytykset myös ohjattavan sisäisen oppimisym-

päristön syntymiselle.700 On tärkeää, että ohjattava työskentelee vapaaehtoisesti yhä 

enemmän sisäisestä motivaatiosta kumpuavan halun ja omaksi tunnistamiensa in-

tressien perustalta. Tämän mahdollistava työskentely-ympäristö koetetaan luoda 

heti ensikontaktissa, etukäteistapaamisessa ja sopimusta tehtäessä. Ohjauksen alet-

tua osapuolet tekevät toistensa kanssa keskustellen praktisen sopimuksen, jonka 

avulla koetetaan varmistaa, että ohjattava voi todella kokea ohjauksen vastaavan 

intressejään.701  

Istunto alkaa yleensä jonkinlaisella alkulämmittelyllä ja esimerkiksi ohjaajan 

kysymyksellä, johon ohjattavan odotetaan vastaavan. Ohjaaja voi pyytää ohjattavaa 

kertomaan mielessään olevan päällimmäisen tuntemuksen päivästä ja ohjaustilan-

teesta. Ohjaaja voi käyttää myös toiminnallisia menetelmiä, esimerkiksi ohjattavan 

sen hetkisen tunteensa pohjalta valitsemia kuvakortteja.702 Alkulämmittelyn tarkoi-

tus on saada ohjattava virittymään dialogiin ja saamaan kosketus itseensä, jolloin 

esimerkiksi motivaatio ja intressit muuttuvat ohjaukselle myönteisemmiksi. Läm-

mittely on ohjaajan käyttämä keino, jolla hän pyrkii vaikuttamaan ohjattavan toi-

minnan edellytyksiin. Ohjausistunnon alkuun ja loppuun kytkeytyy lisäksi toistu-

vasti tavoitteiden ja työtapojen arviointia.  

Hyvän ohjauksen periaatteen mukaisesti ohjattava on ohjauksen tärkein osa-

puoli. Ohjauksen rakenne ja elementit on muotoiltu ohjattavakeskeisyyden varmis-

tamiseksi, mutta sen lisäksi ohjattavan halu ja valmius muuttua vaikuttavat onnis-

 
700 OOK 2001, 148 - 150; TVS 2001, 352 - 357. 
701 TVS 2001, 344 - 347, 347 - 350; TKK 2011, 81 - 84, 87 - 88; OOY 2014, 92 - 97. 
702 TKK 2001, 85; TMM 2009, 64 - 65. 
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tumiseen. Ohjattavan ei-osallistuminen saattaa tehdä tyhjäksi ohjauksen ja siinä hä-

nelle tarjotut mahdollisuudet. Joskus ohjattava on mukana ohjauksessa pakotettuna, 

jos esimerkiksi esimies on suositellut koko organisaatiolle työnohjausta eikä alai-

nen uskalla vastustaa tämän toivetta. Ohjattava ei oikeasti halua olla ohjauksessa, 

ja hän on istunnossa osallistumaton ulkopuolinen.  

Ohjattava on saattanut toisinaan  tulla ohjaukseen myös siksi, että hän kuvit-

telee siellä saavansa ulkopuolisen vahvistuksen oikeassa olemiseensa tai vaikka sii-

hen, että hänen kollegansa ja esimiehensä ovat kelvottomia, tai että muiden pitäisi 

arvostaa häntä enemmän. Mukaan pakotettu ohjattava ei halua eikä kykene sitoutu-

maan ja antautumaan toimintaan. Hän ei pysty luottamaan eikä siksi mahdollista 

sen paremmin itselleen kuin muillekaan yhteistoimintaa.703 Tällaisessa tilanteessa 

ohjauksesta ei tunnu olevan mitään hyötyä, ja siitä on vaarassa tulla osapuolille tur-

hauttava kokemus.  

Ohjauksen kannalta epäedullisesta alkutilanteesta huolimatta ohjattava saat-

taa kuitenkin omaksua ohjauksen onnistumisen kannalta suotuisamman asenteen. 

Tärkeää on sisäinen motivaatio, toimintaan virittyminen, sitoutuminen ja erityisesti 

ohjattavan kyky arvioida itseään.704 Arviointiin ja ohjauksen lopputulokseen vai-

kuttaa se, onko ohjattava valmis tarkastelemaan toimintaansa kriittisesti ja onko hä-

nellä valmiutta muuttua. Ohjaajan tulisi ylläpitää toimintaa, jossa ohjattavan sisäi-

nen aktiivisuus kasvaa. Ohjaaja saattaa toisinaan epäonnistua tässä, ja hän saa osal-

taan aikaan ohjattavan kannalta hyödytöntä, ohjattavan intressejä ja tarpeita ohitta-

vaa ohjausta. Ohjaajan ylläpitämät tavoitteet ja hänen käyttämänsä menetelmät voi-

vat tuntua silloin ohjattavasta huonoilta ja omalta kannalta toissijaisilta.  

Totesin ohjauksen käytäntöön vakiintuneiden fundamentaalisten normien 

varmistavan ainakin lähtökohdiltaan ohjauksen ohjattavakeskeisyyden (4.1). Nii-

den mukaan on keskityttävä ohjattavan työhön tai muuhun hänelle tärkeään toimin-

taympäristöön, ohjattavaan itseensä ja hänen toimijuuteensa sekä mahdollistettava 

ohjattavalle omaehtoinen ja aktiivinen oppiminen, jonka varaan tämä voi itse edel-

leen aktiivisesti rakentaa toimijuuttaan. Jos ohjaaja noudattaa näitä normeja, oh-

jauksesta on ainakin periaatteessa mahdollista tulla ohjattavaa kiinnostavaa ja hä-

nen sisäistä motivaatiotaan kasvattavaa.  

 
703 YTE 2017, 147. 
704 TMM 2009, 64 - 65. 
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Ohjaajaa nimetään kirjallisuudessa kasvattajaksi. Nimitys onkin osuva siinä 

merkityksessä, että ohjaaja sallii toisen ihmisen kasvun ja luo sille edellytykset.705 

Ohjaaja on kuitenkin aina vain mahdollistajan roolissa. Ohjaaja mahdollistaa toi-

minnallaan muiden muuttumista, mutta hän ei voi määritellä muutoksen suuntaa, 

tapaa eikä lopputulosta. Keskeistä on tarkastella, millaista ohjattavan toimintaa oh-

jaus tukee ja millaiseen toimintaan se häntä suuntaa ohjauksessa ja omassa työs-

sään. Onnistuneessa ohjauksessa ohjattava saa kokemuksen siitä, mitä toisen toimi-

jan toiminnan mahdollistaminen on. Ohjaaja toimii ohjattavan hyväksi, jotta ohjat-

tava voisi puolestaan toimia muiden toimijoiden hyväksi. Ohjattavan on siirrettävä 

saatu mahdollistamisen kokemuksensa omaan työhön, jossa hän mahdollistaa mui-

den toimintaa ja toimijuutta.  

Miten rakenne tukee toisaalta ohjaajaa ja toisaalta ohjattavaa kehittämään toi-

mijuuttaan auttamistyössä?  

Mikä tahansa rakenne ei toimi ohjauksessa. Pakottavalta tuntuva rakenne ka-

ventaa ohjattavan toimijuutta, eikä työskentely edisty. Näin voi käydä, jos ohjaaja 

on liian autoritaarinen tai ryhmä kontrolloi jäseniä liikaa. Epäonnistuminen johtuu 

silloin siitä, että vuorovaikutussuhteet, työskentelyn päämäärät ja työskentelyn kei-

not on määritelty edeltä käsin liian tiukasti. Toiminta voi olla tehokasta, mutta se ei 

saa osapuolia osallistumaan prosessia eteenpäin vievällä tavalla. Pakon aistiminen 

saattaa herättää heissä aggressiota, vastarintaa, toimintaan alistumista ja siihen 

myöntymistä.706  

Myös liian löyhä rakenne johtaa helposti ohjauksen epäonnistumiseen. Hei-

kossa rakenteessa ohjattava yrittää toimia antaa mennä -ilmapiirissä (laissez faire). 

Tällainen ongelma syntyy, jos  puitteet muuttuvat ja häilyvät tilanteiden mukaan, ja 

osallistujien vuorovaikutussuhteet ovat sattumanvaraisia. Niinpä myös toiminnan 

päämäärät ja keinot vaihtelevat ennakoimattomasti. Toiminta saattaa olla silloin tu-

loksetonta ajanvietettä. Jos ohjaaja ei ylläpidä rakennetta, jotkut ohjattavat saattavat 

ottaa tai joutuvat ottamaan suuren vastuun koko ryhmän toiminnasta ja sen tavoit-

telemista asioista.707  

Ohjauksessa pidetään parhaana rakenteellisena ja sisällöllisenä vuorovaiku-

tustapana demokraattista dialogisuutta. Näin toteutuvaan vuorovaikutukseen osal-

listuessaan ohjattava voi vapaasti säädellä ilmaisujaan, sopia yhdessä toisten kanssa 

 
705 OOK 2001, 7, 21; TVS 2001, 7, 62; KKO 2018, 294 - 375. Ohjausta on luonnehdittu erityiskas-
vatukseksi ja aikuiskasvatukseksi. Ks. esim. Keski-Luopa 2001 ja Keski-Luopa 2018. 
706 PSP 2005, 130 - 132. 
707 PSP 2005, 130 - 132. 
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juuri hänelle tärkeistä päämääristä ja toimintatavoista päämäärien tavoittamiseksi. 

Työskentely osallistaa ohjattavaa ja toiminnan tulokset ovat usein omaperäisiä ja 

luovia. Työskentely myös tuntuu osapuolista tyydyttävältä. Demokraattisen dialo-

gin uskotaan auttavan parhaiten saavuttamaan ohjauksen tavoitteita, koska siinä on 

mahdollista huomioida ohjattavan toimijuuden rakentavia sisäisiä tekijöitä. Dialo-

gin avulla voidaan luoda luottamusta toisiin ja lisätä sekä kohentaa osapuolten toi-

mintaa.708  

Ohjauksessa on toisaalta pysyviä toistuvia rakenteita ja toisaalta muutoksia 

tuovia satunnaistekijöitä (3.2.3). Ohjausprosessin ja yksittäisen istunnon rakenne 

säilyvät samankaltaisina erilaisten rutiinien varassa. Prosessissa on hyvä säilyttää 

sovittu ohjauksen perusorientaatio eli syvärakenne. Jos ohjaus on sovittu koulu-

tukseksi, mentoroinniksi, konsultoinniksi tai työnohjaukseksi, ohjaajan on syytä 

säilyttää sovittu lähtökohta koko ohjausprosessin ajan. Pysyvät rakenteet ja perus-

orientaatio ehkäisevät yhteistoiminnan satunnaisuutta ja tuovat toimintaan ennus-

tettavuutta. Ohjattava voi tuntea turvallisuutta, koska rakenteella voidaan kontrol-

loida vuorovaikutusdynamiikkaan vaikuttavia satunnaistekijöitä.709  

Rakenteen avulla ohjaaja auttaa ohjattavaa keskittymään kehittymisensä kan-

nalta oleellisiin asioihin. Ohjausprosessin vakioiset elementit luovat ohjaajalle pe-

rustan toteuttaa hyvänä pidettyä ja vaikuttavaa ohjausta. Ohjattava voi niin halutes-

saan kohentaa toimijuuttansa, koska hän voi ennalta ymmärrettävässä rakenteessa 

suunnitella ja toimia pitkäaikaisesti ja ennustettavasti. Rakenteen avulla ohjaaja voi 

luoda istunnossa tilanteita, joissa ohjattava voi turvallisesti ja pitkäjännitteisesti 

osallistua yhteiseen toimintaan. Ohjattava voi olla spontaani, jos ohjauksen rakenne 

ei ole liian rajoittava eikä liian väljä.  

Ohjausmuodon syvärakenteen ylläpito, esimerkiksi opetuksen pitäminen ope-

tuksena ja konsultoinnin konsultaationa mahdollistaa ohjaajalle yksittäisistä teoista 

koostuvan toiminnan kokonaissuunnan toteuttamisen. Ohjaajalla on mielessään toi-

minnan kokonaistavoite, esimerkiksi tuleeko hänen opettaa vai kuunnella ja tukea 

ohjattavaa henkisesti. Ohjaaja kykenee ohjauksen syvärakenteen varassa asetta-

maan valitsemalleen ohjausmuodolle tyypillisiä päämääriä ja siihen sopivia toimin-

tatapoja. Myös ohjattavalle syntyy mielikuva tarkoituksenmukaisesta ja tavoitel-

lusta toiminnasta, ja hän kykenee ohjausmuodon syvärakenteen rajoissa rajaamaan 

toiminnalleen mielekkäitä päämääriä ja tapoja niiden saavuttamiseksi.  

 
708 VAT 2018, 12 - 15; ADD 2016, 11, 13 - 15.  
709 OOY 2014, 111 - 121. 
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Ohjaaja ja ohjattava tekevät rakenteen puitteissa yhdessä valintoja, joilla he 

määrittelevät ohjauksessa tarkasteltavat kohteet.710 Valinnalla ohjaaja voi varmis-

taa, että ohjaus pysyy ohjattavalle tärkeissä haluissa, intresseissä sekä päämäärissä, 

ja että ohjattava voi keskittyä itselleen tärkeisiin asioihin niin, että hän pääsee  kos-

ketuksiin toimijuutensa sisäisten tekijöiden kanssa. Onnistumisen myötä ohjatta-

vassa viriää ja vahvistuu yhä suurempi sisäinen motivaatio osallistua työskentelyyn 

omalla panoksellaan. 

Ohjaaja ja ohjattava voivat joskus pohtia yhdessä myös käytettävissä olevia 

ohjausmenetelmiä.711 Näin toimiessaan ohjaaja voi paremmin löytää ohjattavalle 

soveltuvat ja tätä hyödyttävät menetelmät. Ohjattavan kannalta sopiva menetelmä 

haastaa häntä sopivasti, eikä aiheuta liiallista ahdistusta ja vastustusta. Ohjattava 

saa kokemuksen luottamuksesta ja autetuksi tulemisesta.  

Ohjaaja käyttää apunaan teorioita ja erilaisia käsitejärjestelmiä.712 Ne eivät 

näytä useinkaan olevan ohjattavan kohtaamisessa oleellisia, vaan niitä voidaan tar-

kastella luontevimmin rakenteina, joiden varassa osallistava yhdessä tekeminen voi 

toteutua.713 Teoriat ja käsitejärjestelmät auttavat ohjaajaa usein jälkikäteen peruste-

lemaan valittuja päämääriä ja keinoja sekä tarkastelemaan ja tulkitsemaan toteutu-

nutta toimintaa ja vuorovaikutusta.  

Lisäksi ohjaaja voi tavoittaa niiden avulla jo etukäteen yksittäistä tilannetta 

laajemman näköalan, josta käsin hän voi paremmin olla ohjattavalle läsnä ja koh-

data tämän dialogissa. Teoriat ja käsitejärjestelmät antavat ohjaajalle myös käsityk-

sen hyvänä pidetystä toiminnan suunnasta, josta tavoiteltavaa hyötyä ja kehitty-

mistä voi etsiä. Ohjaajan hahmottaman kokonaiskuvan ansiosta myös ohjattava saa 

parhaimmillaan kokemuksen, että yhteistoiminta tähtää johonkin tässä ja nyt -tilan-

netta laajempaan. Ohjattava kokee vuorovaikutuksen tarkoitukselliseksi ja johonkin 

suuntaan eteneväksi.  

Millä tavoin ohjaajan ohjauksessa ylläpitämät vakioiset elementit ovat vah-

vistaneet ohjattavan toimijuutta niin, että hän voi edelleen esimerkiksi työssään 

vahvistaa toimintansa kohteena olevien toimijuutta? Mitä esimerkiksi sairaanhoi-

taja on kokenut sellaista, että hän kykenee hoitaessaan nyt paremmin lisäämään po-

tilaansa toimijuutta?  

 
710 TKK 2011, 81, 85.  
711 TVR 2015, 195 - 238; TKK 2011, 95 - 108. 
712 OOK 2001, 10 - 15. 
713 TVS 2001, 357 - 361, 373 - 375. 
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Ohjattava esimerkiksi opettajana, sairaanhoitajana tai sosiaalityöntekijänä 

tarvitsee toiminnalleen jonkinlaisen johdonmukaisen rakenteen, jonka varassa hän 

voi toimia asiakkaiden kanssa suunnitellusti ja pitkäjännitteisesti. Ohjattava on to-

dennäköisesti saanut ohjauksessa kokemusta ja ymmärrystä rakenteiden merkityk-

sestä yhteistoiminnassa. Hän saattaa arvostaa työnsä rakenteita uudella tavalla ja 

haluta sitoutua niihin aiempaa lujemmin. Myös esimerkiksi opettajan oppilas tai 

sairaanhoitajan potilas voi osaltaan kyetä paremmin tiedostamaan toimintaansa oh-

jaavia ja sitä rajoittavia rakenteita, joiden puitteissa voi yrittää lisätä toimijuut-

taan.714  

 Ohjattava on todennäköisesti kasvattanut ymmärrystään ammattinsa syvära-

kenteesta. Työnkuva koostuu erilaisista tehtävistä ja niihin kytkeytyvistä työidenti-

teetin eri puolista. Ohjattava on voinut selkeyttää ohjauksessa ammattirooliaan niin, 

että hän osaa nyt entistä paremmin erotella, millaisesta työtehtävän ja -roolin ulot-

tuvuudesta omassa työssä kulloinkin on kysymys. Hän kykenee aiempaa paremmin 

erottamaan toisistaan opettamisen, auttamisen, hoitamisen ja henkisen tukemi-

sen.715 Ammattiroolin selkeydyttyä ohjattava voi tarkemmin kuin ennen nähdä 

myös asiakkaansa erilaisia rooleja, joita he yhdessä voivat paremmin tarkastella ja 

tarvittaessa edistää. Esimerkiksi opiskelija voi oppia paremmin tunnistamaan ja to-

teuttamaan yhteistoiminnassaan toisten kanssa opiskelussa tarvittavia rooleja ja ole-

maan niissä luotettava. 

 Ohjattava on saanut ehkä myös kokemuksen, että hän voi valita työskentelyn 

kohteeksi hänelle tärkeitä asioita. Hän ymmärtää paremmin, että myös asiakkaan 

on tärkeää voida vaikuttaa omiin asioihinsa ja valintoihinsa. Esimerkiksi sosiaali-

työntekijälle saattaa ohjauksen jälkeen mahdollistua entistä paremmin asiakkaalle 

tärkeisiin asioihin keskittyminen, ja hän ehkä kunnioittaa yhä enemmän asiakkaan 

intressejä. Hän osaa aiempaa paremmin herättää asiakkaan sisäisen motivaation ja 

sitoutumisen toimintaan. Myös sosiaalityöntekijän asiakkaalle saattaa mahdollistua 

entistä parempi yhteistoiminta toisten kanssa, koska tämä kykenee nyt paremmin 

huomaamaan ja tiedostamaan omia ja toisten intressejä sekä yhteistoiminnan pää-

määriä.  

 
714 Ks. esim. TKK 2011, 27 - 43; OOK 2011, 25 - 30; TVS 2001, 357 - 358; TVR 2015, 69 - 70. 
715 OOY 2014, 111 - 121. Vehviläinen on puhunut ohjauksen kannattelevasta, tutkivasta, ongelma-
ratkaisu- ja opettamisorientaatiosta. Ohjausmuodon syvärakenne, esimerkiksi mentorointi, konsul-
taatio tai työnohjaus sisältävät erilaisia orientaatioita, kuitenkaan toiminnan syvärakenne ei niissä 
muutu toiseksi orientaation vaihtuessa.  
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Ohjattava on ehkä voinut ohjauksessaan valita siinä käytettyjä menetelmiä. 

Tämän myötä esimerkiksi opettaja voi valita paremmin työssään menetelmiä, jotka 

houkuttelevat opiskelijaa osallistumaan yhteistoimintaan entistä aktiivisemmin. 

Oppilas voi omaksua opettajan tavasta toimia esimerkiksi dialogisuuden ja reflek-

tion lähestymistavoiksi omien asioidensa tarkasteluun. Oppilas osaa ehkä tulevai-

suudessa itse valita tehokkaampia keinoja pyrkiessään omiin päämääriinsä.716  

 Ohjauksessaan ohjattava on osallistunut dialogiseen vuorovaikutukseen, jossa  

kokemuksia ja niihin kytkeytyviä ajatuksia on jaettu toisten kanssa. Hän on oppinut 

luomaan kokemuksestaan käsitteitä ja tunnistamaan tietoisemmin ajatuksiaan sekä 

oman toiminnan lainalaisuuksia ja ilmaisemaan niitä muille.717 

Ohjattava on pohtinut myös työhönsä kuuluvaa teoriatiedon ja käytännön yh-

teyttä. Hän on luonut kokemuksesta itselleen työn käytännön kannalta merkittävää 

uutta tietoa ja uusia toimintatapoja. Ohjattavalle työssään opettajana, sairaanhoita-

jana tai sosiaalityöntekijänä mahdollistuu entistä paremmin toimijuuden kohenta-

misessa tarvittavien tietojen ja taitojen hallinta, näiden hankkimisen tarpeen arvi-

ointi ja puuttuvien resurssien hankinta. Myös ohjattavan asiakas voi kyetä puoles-

taan itse tutkimaan paremmin kokemuksiaan ja käsitteellistämään niitä itselle ja toi-

sille. Hänkin saattaa oppia suunnittelemaan toimintansa paremmin käsillä olevan 

tiedon pohjalta.  

 

6.1.2. Vuorovaikutus, luottamus ja konfliktityö mahdollistajana  

 

Rakenne ei sinänsä vielä riitä saamaan aikaan yhteistoimintaa, jossa ohjattava voi 

toimia itse ja tulla autetuksi. Lisäksi tarvitaan rakenteen mahdollistamaa ja sen si-

sällä tapahtuvaa muunlaista toimintaa. Ohjaus on ytimeltään yhteistoimintaa, jossa 

ohjattava voi parhaimmillaan osallistua, kokea asioita ja toimia toisten kanssa. 

Edellä kuvatut rakenteelliset seikat mahdollistavat ja tukevat tätä tavoitetta.  

Ohjaaja luo puitteet osallistavalle toiminnalle, ja usein hän aloittaa toimin-

tansa luomalla itseensä erilaisia asioita sisältävän tiedostavan suhteen.718 Se näyttää 

kohentavan ohjaajan ja hänen välityksellään myös ohjattavan osallistavan toimin-

 
716 TMM 2009, 63 - 86; TKK 2011, 95 - 104, 111 - 122; TVR 2015, 195 - 238. 
717 VAT 2018, 12 - 15. 
718 TVS 2001, 355 - 357; OOK 2001, 86 - 94, 149 - 150. 
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nan edellytyksiä (5.1.1). Osallistava yhteistoiminta perustuu ohjauksen fundamen-

taalisille normeille ja toteutuu vakioisten elementtien avulla (4.1. ja 5.2.). Vuoro-

vaikutuksessa osapuolet kokevat, jakavat ja tekevät yhdessä asioita.  

Ohjaaja on osallistuttavan vuorovaikutuksen edellytysten lisääjä ja osaltaan 

sen luoja.719 Ohjaajan hyvästä yrityksestä huolimatta ohjaus voi kuitenkin epäon-

nistua ohjattavasta johtuvista tekijöistä. Ohjattava on ehkä kyvytön tuntemaan oh-

jauksessa ja elämässään riittävästi turvallisuutta. Hankalat kokemukset ovat saaneet 

ohjattavan kyvyttömäksi luottamaan toisiin ja sitoutumaan yhteistoimintaan. 

Vaikka luottamuksellisen yhteistoiminnan edellytykset ovat olemassa, ohjattava ei 

halua suoda yhteistoimintaa itselleen eikä toisille. Syynä voivat olla esimerkiksi 

kateus, kostonhalu tai muu sellainen.720 Ihannetilanteessa ohjattava tuntee riittävästi 

turvallisuutta, luottaa toisiin ja haluaa sitoutua luottamusta edelleen syventävään 

yhteistoimintaan.  

 Luottamus mahdollistuu osapuolten intressien kietoutuessa yhteen riittävästi. 

Ohjaaja tukee dialogin avulla turvallisuudentunteen ja luottamuksen rakentumisen 

edellytyksiä (5.2.1). Hän auttaa osapuolia yhdessä etsimään ja samansuuntaista-

maan intressejään, päämääriään ja keinojaan. Ohjauksen edellytykset syntyvät vä-

hitellen. Ohjattavassa syntyy parhaimmillaan turvallisuuden tunne ja luottamus eri-

laisten asioiden suhteen.721 Tärkeitä ovat konfliktit, joissa luottamus uskomusasen-

teena konkretisoituu ja tulee testatuksi. Pienet konfliktit johtavat suurempiin, ja nii-

den onnistunut käsittely syventää vähitellen keskinäistä luottamusta.722  

 Parhaimmillaan ohjattava on saanut kokea ohjauksessaan luottamusta, ja ko-

kemus mahdollistaa hänelle esimerkiksi opettajana riittävän turvallisuuden ja luot-

tamuksen itseensä työssään. Niiden varassa hän kykenee aiempaa avoimempaan 

dialogiin oppilaansa kanssa. Hänelle on kasvanut myös parempi konfliktien sieto-

kyky, koska hän ymmärtää niiden luonnetta ja syitä paremmin. Ohjattava opettajana 

saattaa tiedostaa paremmin konfliktien merkittävyyden opettaja-oppilas-suhteessa. 

Siinäkin konfliktien onnistunut käsittely yleensä johtaa luottamuksen syvenemi-

seen ja yhteistyön paranemiseen. Opiskelija kokee luottamusta, turvallisuutta ja hy-

 
719 YTE 2017, 211, 222 - 226.  Ohjaaja voi vain mahdollistaa ohjattavalle onnistuneen ohjauksen 
fundamentaalisten normien, vakioisten elementtien ja dialogin välityksellä. Ohjattavasta riippuu, 
miten hän suhtautuu tarjottuun apuun ja kykenee hyödyntämään ohjauksessa syntynyttä kokemuk-
sellista materiaalia kehittymisensä apuna. 
720 YTE 2017, 147. 
721 YTE 2017, 128 - 129.  
722 OOK 2001, 104 - 111, 123 - 130. 
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väksyntää. Tämän kokemuksen kannattamana hän ehkä kykenee elämässään sy-

vemmin luottamaan toisiin, sietämään konflikteja ja tekemään yhteistyötä toisten 

kanssa paremmin. 

Ohjaajan on autettava luomaan ilmapiiri, jossa ohjattava voi ilmaista itseään 

spontaanisti ja tuoda julki kokemiaan konflikteja.723 Ilman ohjattavan itseilmaisua 

ohjaajalla ei ole kovinkaan hyviä edellytyksiä auttaa eikä rakentaa ohjattavaa hyö-

dyttävää ohjausta (5.2.2). Vaikka ohjaaja mahdollistaa ja innostaa ohjattavaa itseil-

maisuun, ohjattava voi jälleen pilata ohjauksen asenteellaan tai puuttuvilla dialogi-

taidoillaan. Ohjattava saattaa odottaa valmiiksi mietittyjä neuvoja tai vahvistusta 

jollekin asenteelleen. Hänellä ei ehkä ole aitoa sisäistä työskentelymotivaatiota eikä 

hän halua tarkastella itseään kriittisesti. Ohjattava ei halua tai kykene luottamaan 

toisiin ja rajoittaa siksi itseään koskevaa ilmaisua. Ohjattava ei ehkä halua ja kykene 

tarkastelemaan itseään osana dialogissa kerrottuja asioita. Ohjattava saattaa puhua 

ulkopuolisena pelkästään toisten toiminnasta, ja ohjauksen tavoitteiden kannalta 

epäolennaisista asioista, kuten joistakin järjestelyistä, jotka ovat ohjauksen tavoit-

teiden ulkopuolella ja jonkin toisen paikan ja tilanteen asioita.  

Ohjattava ei ehkä ole valmis ja halukas kokemaan, ajattelemaan eikä oppi-

maan uutta. Hän saattaa myös liikaa järkeistää ja teoretisoida asioita. Parhaimmil-

laan ohjattava keskittyy käsiteltävään asiaan, on avoin ja valmis kokemaan, ajatte-

lemaan ja oppimaan uutta. Ihannetilanteessa ohjattava kertoo kokemistaan onnistu-

misista ja myös erilaisista hankaluuksista. Ohjattavan tulisi kyetä keskittymään kul-

loisenkin asian tarkastelussa riittävästi, kokemaan ja sietämään konflikteja ja kyetä 

kertomaan niistä toisille.  

Ohjattavan itseilmaisu tuottaa ohjaajalle ohjauksessa yhdessä tarkasteltavaa 

ja työstettävää sisällöllistä materiaalia. Ohjaaja saa samalla ohjattavasta tietoa, 

jonka perusteella hän pystyy yhdessä tämän kanssa nimeämään ja edistämään tätä 

hyödyttäviä tavoitteita ja niihin johtavia toimintatapoja. Ohjattava kokee voivansa 

kertoa tärkeistä ja hankalista asioista avoimesti. Hän uskoo ja luottaa, että ohjauk-

sessa myös jatkossa huomioidaan hänelle tärkeitä intressejä, tavoitteita ja niiden 

saavuttamiskeinoja. Tämän kokemuksen ohjattava voi edelleen siirtää työhönsä esi-

merkiksi hoitosuhteeseen. Esimerkiksi sairaanhoitajana hän saattaa nyt kyetä pa-

remmin intensiiviseen ja läsnäolevaan vuorovaikutukseen ja kommunikoimaan 

avoimemmin myös itseään koskevia asioita.  

 
723 TVS 2001, 355 - 357, 378 - 380. 
 



244 
 

Yksi ohjaajan keskeisiä tehtäviä on jatkuvan tutkimisen ylläpitäminen vuoro-

vaikutuksessa.724 Ohjaajan tulee tarjota ohjattavalle tilaisuuksia elää uudelleen ja 

reflektoida hänelle merkittäviä konflikteja (5.2.3). Vaikka ohjaaja luo onnistuneesti 

edellytykset näille asioille, ohjaus saattaa tässäkin epäonnistua monin tavoin ohjat-

tavasta johtuen. Ohjattava ei ehkä omaa riittävästi dialogissa tarvittavia kykyjä ja 

taitoja. Hän ei esimerkiksi osaa pysähtyä ja keskittyä tarpeeksi tarkastelemaan, ko-

kemaan ja ajattelemaan mielessään olevia asioita. Hän ei ehkä kykene tai halua tut-

kia toimintaansa ja sen perusteita. Ohjattava ei kerro itsestään riittävästi tai saattaa 

puhua harhauttaen. Hän pyrkii ehkä antamaan yksipuolisen vaikutelman itsestään 

tai tekemään tarkoituksellisesti yksipuolisia huomioita asioista. Hän saattaa jopa 

vitsailla tai valehdella. Ohjattava ei keskity eikä kuuntele muita tai hän saattaa olla 

kaikkitietävä kriitikko. Ohjattava saattaa puhua liian pitkään asioistaan, eikä anna 

muille puheenvuoroa ja mahdollisuutta reflektoida kuulemaansa. 

Ihannetapauksessa ohjattava puhuu itsestään toimijana työssään ja työroolis-

taan sen toteuttajana. Toisista puhuessaan hän liittää omat havaintonsa ja tulkin-

tansa kertomiinsa asioihin. Ohjattava ilmaisee riittävästi itseään, tunteitaan ja aja-

tuksiaan ja antaa tilaa myös toisille. Hän ymmärtää itsensä osaksi yhteistoimintaa 

ja haluaa osaltaan rakentaa luottamuksellista ilmapiiriä. Ilmaisuissaan hän on aito 

ja rehellinen ja kykenee reagoimaan toisten ilmaisuihin. Jos ohjattava on ohjauk-

sessa pettynyt tai vihainen, hän voi ilmaista myös sen toisille. Tiivistäen voidaan 

sanoa, että ihanteellinen ohjattava on eksistentiaalisen autenttisesti ja rehellisesti 

läsnä ohjaustilanteessa, ja hän kertoo, miten asiat parhaillaan ilmenevät hänelle.725  

Ohjaajan ylläpitämä tutkiva vuorovaikutus mahdollistaa monet asiat. Ohjat-

tava saa tilaisuuden kokea uudelleen konflikteja ja reflektoida niitä.726 Tutkiva 

asenne kasvattaa ohjaajan avoimuutta ohjattavan tärkeinä pitämiä asioita kohtaan. 

Ohjaajan avulla ohjattava saa mahdollisuuden miettiä itselleen merkittäviä asioita 

aktiivisesti ja moninäkökulmaisesti ja syventää ymmärrystään niistä. Ohjattava saa 

 
724 OOY 2014, 136 - 141; OOK 2001, 15 - 16; ONA 2011, 50 - 51. Tutkiminen tukee monien oh-
jauksen ydinasioiden toteutumista. Se auttaa ohjaajaa toteuttamaan ohjauksen fundamentaalisia nor-
meja ja auttaa ohjattavaa tarkastelemaan toimintaympäristöjään. Ohjattava suuntaa huomionsa toi-
mintaansa ja siinä tarvittaviin edellytyksiin. Tutkiminen tuo yhteiseen tarkasteluun ohjattavan in-
tressejä, haluja, preferenssejä, päämääriä, tavoitteita ja niiden saavuttamista helpottavia toimintata-
poja. Ohjaaja saa tutkimisella myös tietoa ohjattavasta sillä tavoin, että hän kykenee suuntaamaan 
ohjausta ohjattavan tarpeita yhä syvemmin huomioiden. 
725 TVS 2001, 190 - 199. 
726 OOY 2014, 136 - 141.  
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tilaisuuden muistella menneitä, havaita nykyisiä ja kuvitella tulevia asioita. Ohjat-

tava voi viedä tutkivan asenteen asiakassuhteeseensa. Esimerkiksi sosiaalityönteki-

jänä hän kykenee edelleen mahdollistamaan asiakkaalleen asioiden tutkimisen ja 

ihmettelyn.  

Osallistavassa vuorovaikutuksessa ohjaajan olisi tärkeää saada ohjaus palve-

lemaan ohjattavan oppimista niin, että tämä voi halutessaan hyödyttää ohjauksessa 

saamiaan kokemuksia palatessaan tekemään työtään. Ohjaajan tulisi auttaa ohjatta-

vaa oppimaan koetuista konflikteista tavoitteena se, että kokemuksesta kasvanut 

ymmärrys siirtyy hyödyttämään ohjattavan toimintaa työssään (5.2.4).  

Ohjaaja voi haastaa ohjattavan vaikka sairaanhoitajan roolissaan kokeilemaan 

erilaisia asioita työssään ja kertomaan kokemuksesta myöhemmin ohjauksessa. Oh-

jaaja pyrkii auttamaan ohjattavaa viemään oivallukset, tiedot ja taidot osaksi arkea. 

Vaikka ohjaaja luo mahdollisuudet oppimiselle, ohjaus voi epäonnistua ohjattavan 

vuoksi.  Saattaa olla niin, ettei ohjattava sitoudu tarpeeksi ammattiroolinsa eikä or-

ganisaationsa perustehtävään ja käsitykseen hyvästä. Hänellä voi olla toimijuudes-

taan käsitys, että hän voi tehdä asioita itsenäisesti toisista välittämättä.727 Asenne 

voi johtaa rajattomaan itsensä toteuttamiseen suhteessa asiakkaisiin ja organisaa-

tioon. Ohjattava saattaa ohittaa yhdessä sovittuja asioita ja käytänteitä. Asiakassuh-

teesta saattaa tulla liioitellun rento ja tasa-arvoinen. 

Ohjaaja kykenee auttamaan ohjattavaa hyötymään ohjauksestaan paremmin, 

jos tällä on riittävä halu sitoutua ammattirooliinsa ja organisaation hyväkäsityk-

seen.728 Jos ohjattavalla on riittävän vahva työrooli, hän kykenee erottelemaan toi-

saalta persoonaansa, toisaalta työrooliinsa sisältyvät, niitä yhdistävät ja erottavat 

asiat. Ohjattava kykenee pitämään työrooliaan yllä persoonallisesti samalla asia-

kastaan auttaen. Ihanneohjattava pystyy kuvittelemaan tulevaa työntekoaan ja aset-

tamaan sille ammatin hyviä käytänteitä ja arvoja toteuttavia tavoitteita. Jos ohjat-

tava sitoutuu työnsä ja organisaationsa hyväkäsitykseen, myös ohjaaja pääsee ym-

märtämään, mitä ohjattavan tulisi toiminnallaan työympäristössä tavoitella.  

Ohjattava saattaa vastustaa ammattiroolinsa arvoja ja normeja mutta myös 

laajemmin organisaationsa hyväkäsitystä. Ohjattavan on myös silloin jollakin ta-

voin ymmärrettävä, millaisia asioita hän vastustaa. Ohjattava voi kertoa vastustuk-

sestaan ja valottaa näin tilannetta myös ohjaajalle. Työnohjauksen lopputulos voi 

 
727 TVS 2001, 332 - 334.  
728 Ks. http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet. Luettu 13.4.2019. 
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joskus olla työn hylkääminen. Vaikka ohjattava luopuisikin työstään ja suuntaisi 

toisiin tehtäviin, ohjausta voi silti pitää onnistuneena. Ohjattava haluaa ensisijaisesti 

säilyttää intressit, jotka kytkeytyvät oman autonomisen toimintakyvyn ja identitee-

tin säilyttämiseen.  

Ohjattavalle tulisi syntyä kokemus omasta aktiivisuudesta ja pystyvyydestä 

tehdä asioita. Ohjattavan tulee saada siksi itse suunnata ja kontrolloida aktiivisuut-

taan oppimisessaan.729 Ohjaaja pyrkii suuntaamaan ohjausta niin, että toiminnassa 

mahdollistuu ohjattavaa suojelevien fundamentaalisten normien toteutuminen. Oh-

jaaja voi tarjota niiden varassa tilaisuuksia ohjattavan aktiivisuudelle, sisäisen mo-

tivaation syvenemiselle ja ohjattavan toimintaa määrittävien sisäisten toimijuuden 

tekijöiden huomioon ottamiselle. Ohjaaja sysää ohjattavaa kohti tälle tärkeitä ta-

voitteita ja oppimaan itse aktiivisesti toiminnastaan. Ohjattava saa tilaisuuden tar-

kastella kokemustaan ja ajatuksiaan omalta kannaltaan hyödyttävästi niin, että hän 

voi itse aktiivisesti kohentaa toimijuuttansa tärkeiksi kokemiensa tavoitteiden mu-

kaisesti.  

Ohjattavan kokemus omasta aktiivisuudesta ja pystyvyydestä tehdä asioita 

ohjauksessa siirtyy usein oman työn asiakassuhteisiin.730 Ohjattava kykenee esi-

merkiksi sosiaalityöntekijänä auttamaan aiempaa paremmin asiakastaan tarkastele-

maan kokemuksiaan ja ajatuksiaan tätä hyödyttävällä tavalla. Elämän hallinnan 

osittain menettänyt asiakas voi saamansa kokemuksen myötä aktiivisemmin kohen-

taa toimintaansa. Hän ehkä oppii jatkossa yhä enemmän hyötymään kokemuksis-

taan ja yhteistoiminnasta toisten kanssa.  

Ohjaajan on tärkeää saattaa ohjaus päätökseen ja auttaa arvioimaan sitä.731 

Mitä lopettaminen ja arviointi tarjoavat ohjaajalle ja ohjattavalle? Ohjaaja voi päät-

tämisen myötä luopua prosessista ja sijoittaa voimavarojaan muihin asioihin. Hän 

voi palautteen avulla arvioida ja kohentaa tulevaa toimintaansa. Ohjaajan muistutus 

ohjauksen loppumisesta kasvattaa usein ohjauksen intensiteettiä. Ohjattava lisää 

usein aktiivisuuttaan, kun hän tiedostaa ohjauksen kulkevan kohti loppua. Ohjattava 

sijoittaa voimavarojansa toimintaan tarkoituksenmukaisesti, ja myös hän alkaa luo-

pua ohjauksesta.  

Arvioidessaan ohjausta ohjaaja ja ohjattava astuvat hetkeksi osallistavan pro-

sessin ulkopuolelle. Yhteinen toiminta tuotteistetaan hetkeksi, ja sitä tarkastellaan 

 
729 OOK 2001, 25 - 32. 
730 TVR 2015, 32 - 33. 
731 TKK 2011, 134, 151 - 152, 164 - 165.  
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kauempaa. Ohjaaja luo tilanteen, jossa ohjattava voi tarkastella toimintaansa ja te-

hostaa oppimistaan arvioinnin avulla. Palautteen myötä ohjattava kasvattaa ymmär-

rystään omasta toiminnastaan ja koetuista konflikteista. Ohjattavalle arviointi luo 

kykyä asettaa jatkossa paremmin päämääriä ja tavoitteita. Ohjattava voi vielä arvi-

ointitilanteessa oivaltaa ja oppia uusia asioita ja tämän jälkeen käyttää niitä hyö-

dykseen.  

Ohjattavan kokemus oman ohjausprosessin arvioinnista saattaa siirtyä myös 

oman työn asiakassuhteisiin. Ohjattavalle esimerkiksi sosiaalityöntekijänä mahdol-

listuu se, että he yhdessä asiakkaan kanssa halutessaan osaavat arvioida toteutunutta 

yhteistyötä, kykenevät oppimaan toisiltaan sekä hyödyntämään saatua ymmärrystä 

paremmin suunnitellessaan tulevaa. Auttaminen on ajallisesti rajallista, eikä osa-

puolten ole tarkoituksenmukaista jäädä yhteistyösuhteeseen roikkumaan. Esimer-

kiksi opettajan ja oppilaan suhde on päätettävä, kun yhteinen työ on tehty. 

 Edellä sanotun perusteella voin tiivistäen todeta, että ohjauksen ytimen muo-

dostaa luottamuksen varaan rakentuva vuorovaikutus, jossa ohjattavan intressit ja 

muut toimijuuden sisäiset tekijät huomioidaan riittävästi. Näin ohjattava saadaan 

mukaan yhteistyöhön, jota hän haluaa myös jatkaa sisäistä aktiivisuuttaan lisäten. 

Ohjattavan toimijuus säilyy, ja hän haluaa kohentaa sitä edelleen yksin ja yhdessä 

toisten kanssa. Ohjattava kykenee loppujen lopuksi auttamaan itse itseään.   

Ohjaajaa tarvitaan yhteistoiminnassa avustajaksi, asioiden liikuttajaksi ja 

mahdollistajaksi. Hän auttaa ohjattavaa toteuttamalla ohjaukseen kytkeytyviä hy-

vänä pidettyjä normeja ja arvoja (fundamentaaliset normit) sekä ottamalla toistu-

vasti käyttöön vakioiset ja kaikenlaisen ohjauksen sisältämät yleispätevät elementit 

(ohjauksen konstituentit). Oleellista on osapuolten itseä ja toisia koskevan tiedos-

tamisen laajeneminen ja syveneminen. Normit ja elementit auttavat ohjaajaa ole-

maan hyvä ohjaaja ja saamaan aikaan hyvän ohjaussuhteen ja -prosessin.  Elementit 

suojelevat ohjattavaa, vähentävät satunnaisuuksien vaikutusta yhteistoiminnassa ja 

tuovat toimintaan ennustettavuutta ja turvallisuutta. Ohjattavalle elementit mahdol-

listavat liittymisen praksikseen, osallistavaan ja kokemukselliseen yhteistoimin-

taan, josta syntyvistä prosesseista ohjattava saa materiaalia toimintansa kohentami-

seen.  
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Pelkkä ulkoinen ohjausrakenne ei riitä ohjattavan auttamiseen, vaan siihen 

tarvitaan praksista. Vain praksiksessa ohjattava voi kokea konfliktisuutta, luotta-

musta, dialogisuutta ja harjoittaa reflektiota.732 Ohjattavan tulee sisäistää ohjauk-

sessa tapahtuvaa toimintaa sekä toiminnan elementtejä kokemuksellisesti ja pyrkiä 

oppimaan. Keskeisintä on ohjattavan autetuksi tulemisen kokemus, joka hänen tulee 

välittää ja siirtää edelleen vaikkapa asiakkailleen. Heille ehkä mahdollistuu sama 

kokemus, jonka ohjattava on saanut ohjauksen kuluessa ja jonka varassa he vuoros-

taan voivat kohentaa toimintaansa.  

 

6.1.3. Toimijuuden kohentamisen peruslähtökohdat  

 

Ovatko jotkin kuvaamani vakioiset ohjauksen elementit aivan välttämättömiä oh-

jauksen toteutumisessa ja ohjattavan toimijuuden kohentamisessa? Riittäisikö jokin 

elementti tai muutamat elementit yksinään mahdollistamaan ja aikaansaamaan oh-

jauksen? Voisiko ohjausta tarkastella välttämättömän ja riittävän ehdon käsittein? 

Välttämätön ehto tarkoittaa tekijää, jota ilman toimintaa ei voida kutsua oh-

jaukseksi, toisin sanoen, jota ilman mikään toiminta ei voi olla ohjaamista.733 Riit-

tävä ehto tarkoittaa tekijää, joka jo sinällään riittää tekemään toiminnasta oh-

jausta.734 Ohjauksessa riittävien ja välttämättömien ehtojen määritteleminen on vai-

keaa, koska ei ole olemassa täydellisesti toteutunutta ohjausta, eikä myöskään sii-

hen johtavia tekijöitä, joita voitaisiin tarkasti osoittaa ja hallita. Ohjaus jää yhteis-

toimintana aina jollakin tavoin puutteelliseksi ja kesken. Näitä kesken jääneitä ris-

tiriitaisia asioita ja ohjauksen puutteita ohjattavat kompensoivat toiminnallaan. Oh-

jauksessa käsitellyt asiat jäävät myös ohjattavien mieleen kehittymään. Kesken jää-

neet asiat ovat usein osapuolille kasvun lähtökohtia. 

Mitkään kuvaamistani vakioisista elementeistä ja niiden puitteissa tapahtu-

vista toiminnan ehdoista eivät ole yksin riittäviä, koska ohjausta tuntuu aina tapah-

 
732 YTE 2017, 49 - 52. 
733 YTE 2017, 26 - 27. Esimerkiksi Suomen pääministerin on oltava Suomen kansalainen. Tämän 
lisäksi on myös muita välttämättömiä ehtoja samaan asiaan: tulevan pääministerin on esimerkiksi 
voitettava tietty määrä vaaleja. Myös kaatunut kynttilä voi saada aikaan tulipalon, jos tietyt välttä-
mättömät ehdot täyttyvät. Esimerkiksi happi on tulen syttymisen välttämätön ehto.  
734 YTE 2017, 26 - 27, Esimerkiksi USA:n kansalaisuuden riittävä ehto on tietyn rahasumman mak-
saminen ja rikosrekisterin puuttuminen. Saman päämäärän voi kuitenkin saavuttaa myös esimerkiksi 
olemalla USA:n kansalaisen puoliso. Myös tulipalo voi syttyä kynttilästä eri tavoin. Eri syttymista-
vat on nähtävissä erilaisina riittävinä ehtoina.  
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tuvan, vaikka toiminnasta jäisi puuttumaan joitakin olennaisia asioita. Ohjaus näyt-

tää myös onnistuvan usein ohjaajasta huolimatta, minkä vuoksi myös ohjauksen 

välttämättömien ehtojen määritteleminen on hankalaa. Edellä esittämäni asiat ovat 

tästä syystä enemmänkin hyvän ohjauksen ihanteen mukaisia edellytyksiä ja onnis-

tumista edistäviä tekijöitä.  

Miten tärkeitä ohjauksen toteutuksessa ovat alussa tapahtuva ensikontakti 

sekä kirjallinen ja praktinen sopimus?735 Ensikontaktissa ohjaaja ja ohjattava voivat 

saada tietoa toisistaan. Osapuolet kertovat intresseistään, heille tärkeistä tavoitteis-

taan ja työskentelytavoista, joilla päämääriä voitaisiin ohjauksessa saavuttaa. Ta-

paamisessa arvioidaan omia ja toisten osallistujien edellytyksiä toimia ohjauksessa 

yhdessä. Yhteistoiminnan aloittamiseksi tarvitaan jonkinlainen sopimus. Ilman so-

pimusta osapuolet eivät ehkä tiedä ja ajattele olevansa ohjaussuhteessa keskenään, 

eivätkä he silloin aloita työskentelyä yhdessä. 

Sopimus määrittelee toiminnan puitteet ja rauhoittaa työskentelyä. Kirjallisen 

sopimuksen jälkeen keskustellen tehtävä praktinen sopimus vaikuttaa erityisen tär-

keältä.736 Se mahdollistaa osapuolten aidon, sisäisen ja osallistavan toimintaan si-

toutumisen. Tätä paperille kirjattu sopimus ei välttämättä kykene saamaan aikaan. 

Jotta ohjauksessa voidaan toimia, asettaa päämääriä ja valita keinoja, osapuolilla 

täytyy olla toiminnassa jonkinlainen vakioinen ja pysyvämpi puite. Toiminta ei on-

nistu liian häilyvässä ympäristössä. Vain rauhoitetussa ja vakioisessa ympäristössä 

ohjattava voi keskittyä pohtimaan omia sisäisiä tekijöitä ja hahmottaa tulevaa toi-

mintaansa.  

Ohjaaja valmistautuu ohjaukseen tekemällä itsensä kanssa sisäistä työtä, 

jonka tavoitteena on tiedostaa itseä.737 Miten tärkeää tällainen toiminta on? Ohjaaja 

rakentaa eheyttään, valmiuttaan ja sitoutumistaan alkavaan työskentelyyn. Hän saa 

tiedostamisellaan ehkä paremman läsnäolo- ja keskittymiskyvyn ja tarkentaa näin 

havainnointikykyään niin, että hän on ohjattavakeskeisempi ja kykenee intensiivi-

semmin keskittymään ohjattavan ilmaisemiin asioihin kuin jos hän menisi ohjaus-

tilanteeseen kylmiltään.   

Tiedostaminen vähentää ohjaajan toimintaa, jossa hän tiedostamattomasti to-

teuttaisi ohjaukseen kuulumattomia ja häiritseviä, vain itselle tärkeitä intressejä ja 

 
735 Ks. https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/tyonohjaussopimus. Luettu 12.4.2019. Ks. 
myös TVS 2011, 344 - 347; TKK 2011, 82 - 84; TVR 2015, 46 - 47; PLV 2001, 60 - 63. 
736 Ks. esim. TVS 2001, 347 - 350; TKK 2011, 87 - 88; OOY 2014, 92 - 97. 
737 Ks. esim. TVS 2001, 355 - 357, 378 - 380. 
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tarpeita. Ohjaajan sisäinen työ on tärkeää, koska sen avulla hän kykenee erottamaan 

omat ja ohjattavan asiat toisistaan. Hän pystyy näkemään ohjattavan intressit ja tar-

peet objektiivisemmin. Kokenut työnohjaaja ei ehkä tarvitse valmistautumiseensa 

paljoakaan aikaa, ja hän voi suoriutua siitä vaikka istunnon alussa. Tärkeää on, että 

ohjaaja on läsnä tilanteessa ja jollakin tavoin rakentaa itselleen ohjaajan roolin ja 

siihen kytkeytyvät valmiudet. 

Ohjausta on joskus hyödyllistä korostaa erityisenä, ainutlaatuisena ja arkikes-

kusteluista poikkeavana tilanteena, koska työskentely tuntuu silloin tehostuvan. 

Osapuolet motivoituvat keskittymään ohjauksen kannalta oleellisiin asioihin ja si-

joittavat siihen tehostetusti erilaisia resursseja.738 Tämä vaatii yhteistä keskustelua 

päämääristä ja tavoitteista. Keskustelu tuo mukanaan ohjattavakeskeisyyttä, jossa 

toiminta on mahdollista kytkeä ohjattavan kokemuksiin ja merkitysmaailmaan. Oh-

jaaja voi suunnata ohjausta niin, että se säilyy ohjattavalle tärkeänä ja palvelee oh-

jattavan muuttuvia intressejä ja tavoitteita. Tällä tavoin toimittaessa ohjattavan si-

säinen motivoituminen ja pitkäjännitteinen oppiminen mahdollistuvat.  

Sopimukseen pohjaava prosessi ja istuntoa ryhdistävä rakenne vaikuttavat 

onnistuneen ohjauksen tärkeältä edellytykseltä.739 Rakenteen varassa onnistuu yh-

teinen toiminta, jossa voidaan ennakoivasti asettaa tavoitteita ja muotoilla keinoja 

niiden saavuttamiseksi. Rakenne on välttämätön, koska se mahdollistaa ohjauk-

sessa spontaanin, turvallisen ja osapuolia osallistavan toiminnan, praksiksen. Ra-

kenteen ansiosta ennustettavissa olevassa toiminnassa voidaan aktiivisesti ehkäistä 

satunnaistekijöiden vaikutusta. Ohjaaja tutkii ja pohtii asioita yhdessä ohjattavan 

kanssa. Parhaimmillaan dialogisuus vähentää ohjattavan oppimista kohtaan mah-

dollisesti tuntemaa vastarintaa. Yhdessä voidaan valita myös menetelmiä, jotka 

ovat ohjattavan kannalta sopivan haastavia ja hyödyllisen tuntuisia. 

Ohjaajan toiminnassa on  mukana samanaikaisesti erilaisia päämääriä, kei-

noja ja teoreettista ainesta. Onko ohjaajan välttämätöntä tiedostaa toiminnan, pää-

määrien, keinojen sekä teorioiden yhteyttä toisiinsa? Osallistavassa vuorovaikutuk-

sessa teoriat tuntuvat usein toissijaisilta. Ohjaajan lähtökohtainen tavoite on aina 

kohdata ohjattava ja auttaa tätä vuorovaikutuksen varassa. Kohtaamisessa teorian 

merkitys ei tunnu kovinkaan tärkeältä.740 Voisiko periaatteessa vain pelkkä ohjaa-

 
738 TVS 2001, 355 - 357. 
739 Ks. esim. TKK 2011, 27 - 43; OOK 2011, 25 - 30; TVS 2001, 357 - 358; TVR 2015, 69 - 70. 
740 OOK 2001, 10 - 15; TVS 2001, 357 - 359, 373 - 375. 
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jan keskittynyt läsnäolo auttaa ohjattavaa? Erilaisissa uskomushoidoissa ei ole ko-

vinkaan paljoa teoreettista ainesta mukana. Parantajan taito luoda läsnäolon ja pa-

rantavuuden illuusio saattaa olla tärkeintä.  

Teorioita ja käsitejärjestelmiä kuitenkin tarvitaan, koska ohjaaja ei ilman 

niitä kykene perustelemaan toimintaansa. Läsnäolo, kohtaaminen ja dialogi saavat 

merkityksensä hetkeä laajemmista puitteista. Teorioiden ja käsitejärjestelmien 

avulla ohjaaja voi tarkastella ja tulkita, mutta myös ennakoida tapahtumia ja vuo-

rovaikutusta laajemmasta, ohjauksen suurempiin merkityskokonaisuuksiin liittä-

västä näkökulmasta. Osallistavalla toiminnalla on oltava jokin suunta, päämäärä ja 

tavoite, joiden asettamisessa ohjaaja tarvitsee myös teoreettista ymmärrystä ja har-

kintaansa tukevia käsitteitä. Ohjaaja saa teorioista toiminnalleen hyväkäsityksiä, 

jotka auttavat hahmottamaan ohjauksen ihanteellista kulkua ja ohjattavan kannalta 

hyödyttävää suuntaa. Myös ohjattavan on tärkeä kokea, että vuorovaikutuksella on 

jokin tarkoitus ja ohjaajan viitoittama suunta. Ohjattava ei kuitenkaan tarvitse toi-

minnassaan ymmärrystä mistään teoriasta, vaan erityisesti uskoa ja luottamusta oh-

jaajaansa kohtaan.  

Rakenne on onnistuneen ohjauksen kannalta tärkeä, mutta kuitenkin siinä 

mielessä toissijainen, että se on vain keino mahdollistaa osapuolia osallistuttava 

yhteistoiminta. Jos osapuolet keskittyisivät itsetarkoituksellisesti vain rakenteen yl-

läpitämiseen, ohjaustoiminnan tarkoitus vääristyisi. Rakenteen on palveltava sen 

hetkistä toimintaa ja oltava muiden tavoitteiden palveluksessa. Tästä syystä rakenne 

ja tavoitteet halutaan usein pitää niin väljinä, etteivät ne liikaa määrittele toimintaa 

etukäteen. Rakenteen puuttuminen vie edellytyksiä onnistuneelta ohjaukselta, 

koska ilman vakioista rakennetta toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti eikä pää-

määriä ja keinoja voida asettaa, jos mahdollisuus ennakoida asioita puuttuu.  

Ohjauksen onnistumisen kannalta on välttämätöntä hyväksyä ohjaaja-ohjat-

tava roolijako.741 Ohjaajan hyväkäsitys on jännitteisessä suhteessa ohjattavan hy-

väkäsityksen kanssa, ja ohjaajan ohjattavasta poikkeava hyväkäsitys mahdollistaa 

ohjattavalle ristiriidan kokemuksen ja toiminnan kehittymisen. Roolijako tuo turvaa 

osapuolille, koska keskeisiä ovat vain ohjauksessa toteutettaviin rooleihin kytkey-

tyvät rajatut tarpeet, eikä esimerkiksi tarve pitää yllä ystävyyttä. Ohjaaja kykenee 

roolijaon turvin vastustamaan luisumista ohjattavan tarpeiden yksipuoliseksi täyt-

täjäksi. Tällaisessa tilanteessa hän menettäisi mahdollisuutensa auttaa.  

 
741 TIO 2014, 36 - 39. 
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Ohjattavalle tuo turvaa se, että hän voi luottaa ohjaajan eettisyyteen ja siihen, 

että ohjaajan intressit kytkeytyvät ensisijaisesti vain hyvänä ohjaajana toimimiseen. 

Ohjausparadoksin tiedostaessaan ohjaaja on herkempi tunnistamaan pyrkimyk-

sensä käyttää ohjattavaan jotakin muuta kuin resurssivaltaa.742 Ohjaaja voi myös 

oivaltaa yhteistoiminnan kannalta epäedullisia muutoksia, ja hän saattaa havaita 

vaikkapa unohduksensa soveltaa asiakaskeskeisyyttä suhteessa ohjattavaan.  

 Osallistavassa yhteistoiminnassa ohjaaja toteuttaa vakioisia elementtejä, 

jotka ovat ohjauksen ydintä ja mahdollistavat sen. Ohjaaja voi yhä uudelleen koh-

data ohjattavansa vuorovaikutuksessa, jossa hänen tehtävänsä on tukea luottamuk-

sen edellytyksiä, synnyttää dialogisuutta ja luoda ohjattavalle riittävä turvallisuu-

den tunne. Tältä perustalta voidaan myös yhdessä kohdata ja käsitellä konflikti-

suutta.  

Ohjaajan on pidettävä yllä ohjattavan itseilmaisua, koska sen avulla saadaan 

käsiteltäväksi erilaisia konflikteja ohjauksen sisällölliseksi materiaaliksi. Itseil-

maisu tarjoaa ohjaajalle tarpeellista tietoa ohjattavan intresseistä, tarpeista ja pää-

määristä toiminnan suuntaamista varten. Ohjaaja pitää yllä tutkivaa vuorovaiku-

tusta, jossa ohjattavan kokemat konfliktit on mahdollista elää uudelleen ja reflek-

toida. Ohjaajan on luotava mahdollisuuksia, joissa ohjattava voi oppia ohjaukses-

taan.  

Miten tarpeellisia ohjauksen päättäminen ja arviointi ovat ohjauksen kan-

nalta? Yleensä jo ohjauksen edetessä tehdään jatkuvaa arviointia.743 Tästä syystä 

päättäminen ja työskentelyn arviointi eivät tunnu välttämättömiltä asioilta. Joskus 

ohjaus saattaa keskeytyä yllättäen esimerkiksi jonkin organisaatiomuutoksen 

myötä, eikä lopputapaamista voida järjestää.  Joskus ohjaus saattaa kuivua kasaan 

vähitellen, kun osallistujia jää pois istunnoista. Silloinkin voidaan kuitenkin todeta, 

että ohjausta on tapahtunut, joskaan ei kaikkien hyvän ohjauksen tapojen mukai-

sesti. Päättäminen ja arviointi ovat hyvän ohjaustavan mukaista suositeltavaa toi-

mintaa, vaikka ne eivät olekaan ohjauksen kannalta välttämättömiä elementtejä.  

 

 

 

 

 
742 TVS 2001, 372 - 373. 
743 Ks. lopetusvaiheen arvioinnista esim. OOY 2014, 204 - 214; OOK 2001, 168 - 170; TVR 
2015, 178 - 187; TKK 2011, 134, 151 - 152, 164 - 165. 
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6.2. Ohjattavan toimijuuden lisäämisen ja syventämisen mahdollisuuksista  
 

Millaisiin asioihin ohjauksen kehittäminen, hyöty ja tuloksellisuus kytkeytyvät? Jos 

ohjausta halutaan kehittää ja sen hyötyä ja tuloksellisuutta lisätä, mitä ohjauksessa 

täytyy tutkimukseni mukaan huomioida?  

  Ensinnäkin ohjausta on hyödyllistä tarkastella dynaamisena ohjaajan ja oh-

jattavan välisenä toimintasuhteena. Kaikki tarkastelut, jotka eivät huomioi proses-

sissa muuttuvaa osapuolten yhteistoimintaa tuntuvat ohittavan jotakin tärkeää ja 

oleellista. Tarkastelujen on kyettävä ottamaan huomioon se, että syvin perustava 

tarpeemme ja tavoitteemme on toimijuutemme vaaliminen. Tämän pyrkimyksen to-

teuttamiseksi tavoittelemme samanaikaisesti toisten kanssa riittävän jatkuvaa ja on-

nistunutta yhteistyötä, joka ei kunnolla onnistu ilman toimijoiden välistä keski-

näistä luottamusta. Sama pätee myös ohjauksessa.  

Vuorovaikutuksessa erilaiset valtasuhteet ja erityisesti kätketty vallankäyttö 

vähentävät osapuolten intressien toisiinsa kietoutumisen mahdollisuutta eikä luot-

tamuksen syntymisen mahdollisuuksia siksi aina ole. Ohjaussuhde ohjaajan ja oh-

jattavan välillä on vain osittain tasa-arvoinen ja samalla hyvin eriarvoinen, koska 

osapuolet ovat suhteessa toisiinsa erilaisessa asemassa ja roolissa. Tämän eron hy-

väksyminen mahdollistaa auttamisen.   

Ohjaajan, joka vaikuttaa tavoitteellisesti ohjattavaan aikaansaadun yhteistoi-

minnan avulla, on omaksuttava moraalinen näkökulma. Ohjaajan valta voi perustua 

vain professiovaltaan, siis ohjausinstituution ja ohjaajan ammattiroolin hyväkäsi-

tykseen. Ohjaajan on toimittava asemansa arvojen ja etiikkansa mukaisesti, ja hä-

nen toimintansa perustelut tulee voida avoimesti ilmaista toiminnassa eri osapuo-

lille. Ohjaajan valta voi olla vain ohjattavan toimijuutta ja voimavaroja lisäävää 

vaikuttamista, koska tällaisessa yhteistyössä ohjattavan luottamus ohjaajaansa mah-

dollistuu. Vain vapaaehtoisen luottamuksen varassa ohjattava voi olla itse aktiivi-

nen toimija ja kohentaa myös tulevaisuudessa toimintaansa.    

Kirjallisuudesta ja kokemuksestani rakentamassani kaikenlaista ohjausta kos-

kevassa yleispätevässä mallissa ovat keskeisiä ohjauksen fundamentaaliset normit 

ja ohjauksen vakioiset elementit. Ne ovat osa ohjauksen rakennetta ja sen varassa 

tapahtuvaa osallistavaa yhteistoimintaa, praksista.  

Edellä kuvasin ja selvitin ihmisen toimijuuden perustana olevia yleisinhimil-

lisiä periaatteita, joita sovelsin tutkimuksessani ohjauksena ilmenevään tavoitteel-
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liseen toimintaan. Kaikenlainen ohjaus mahdollistuu, säilyy laadukkaana ja vaikut-

tavana, jos ohjaaja pyrkii huomioimaan toiminnassaan näitä periaatteita. Niiden 

puitteissa myös ohjauksen kehittäminen mahdollistuu. Kiteytän lopuksi kaiken 

edellä esitetyn perustalta ohjaajalle seuraavat näkökulmat: 

 

1. Pyri kaiken aikaa konkretisoimaan ja noudattamaan hyvän ohjauksen mahdol-

listavia fundamentaalisia normeja. Kohdista ohjaus ohjattavan työhön ja toimin-

taympäristöön, keskity ohjattavan toimijuuteen, mahdollista ohjattavalle oppiminen 

ja sen pohjalta parempi toimijuus. 

2. Mahdollista ohjauksessa tutkiva toiminta. Huomioi ohjattavan toimintaympäris-

tön ja ohjattavan toiminnassaan kannattelemat hyväkäsitykset. Tutki ohjattavan pe-

rustehtävän arvoja, normeja ja ihanteita. Rauhoita suunnittelulla ja sopimuksella 

työskentelyn puitteet ja pidä yllä sekä prosessin että yksittäisen istunnon rakennetta. 

Rakenteen varassa ohjattava voi rauhassa tarkastella toimijuutensa sisäisiä tekijöitä 

ja tavoitella itselle tärkeitä päämääriä ja menettelytapoja saavuttaa niitä.   

3. Selkiytä käsityksesi ohjauksen vakioisista elementeistä ja edistä niitä.  Elementit 

luovat yhdessä fundamentaalisten normien kanssa mahdollisuuden toteuttaa hyvänä 

pidettyä ja ohjattavaa suojelevaa ohjausta. Elementit tukevat ohjattavaa hänen niin 

halutessaan, kohentaa toimijuuttaan.  

4. Lisää valmiuksiasi olla mukana yhä kokonaisvaltaisemmin rakenteen varassa 

tapahtuvassa osallistavassa vuorovaikutuksessa, praksiksessa. Tiedostavan itseis-

suhteen avulla voit tarkastella ohjausta hyödyttäviä toimijuutesi edellytyksiä ihmi-

senä ja ohjaajana. Voit myös yhä tiedostavammin hyödyntää ohjaus- ja kasvatus-

paradoksia sekä ymmärtää toiminnan, tavoitteiden ja teoreettisen aineksen muka-

naoloa ohjauksessasi. Itsetiedostuksesi ensisijaisena tavoitteena on nähdä selkeäm-

min ohjattavan merkitysmaailma, intressit ja päämäärät.  

5. Pidä rakenteessa yllä osapuolia osallistavaa vuorovaikutusta.  

a) Tue luottamuksen rakentumisen edellytyksiä, dialogisuutta ja turvallisuutta. Ne 

mahdollistavat ohjauksen ja siinä tapahtuvan konfliktityön. 

b) Pidä yllä ohjattavan itseilmaisua, jolla saat esille ohjattavan konfliktisuuden ko-

kemuksia ja hänelle tärkeitä toimijuuden sisäisiä tekijöitä. Saat myös ohjaukselle 

materiaalia.  
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c) Pidä yllä tutkivaa vuorovaikutusta, jossa ohjattava elää uudelleen konfliktisuut-

taan, reflektoi kokemustaan ja reflektion avulla hyötyy ja oppii ohjauksesta.  

 d) Auta luomaan kokemukselliselle yhteistoiminnalle suunta. Huomioi asioita, joita 

ohjattava voi työssään ja laajemmin elämässään hyödyntää. Pidä silmällä myös asi-

oita, joiden hyödyntäminen on ohjattavasta haastavaa. Ne ovat usein tekijöitä, jotka 

ovat keskeisiä ohjattavan yksilö- ja ryhmätoimijuuden ylläpitämisessä:  

d1. Ohjattava haluaa ylläpitää itsemääräämisen tunnetta ja ohjata itse elämäänsä 

(autonomia).  

d2. Ohjattava haluaa kokea olevansa kyvykäs, osaava, taitava ja aikaansaapa (kom-

petenssi).  

d3. Ohjattava haluaa liittyä ja olla mielekkäässä yhteydessä toisiin ihmisiin sekä 

tulla hyväksytyksi.  

d4. Ohjattava ei yksin hallitse sosiaalista yhteistoimintaa. Häneen vaikuttavat myös 

kulloisetkin olosuhteet, tilanteessa tarjoutuvat erilaiset mahdollisuudet ja tilaisuu-

det sekä yhteistoiminnan laatu alkuperäisessä toimintaympäristössä. Ohjattavan on 

saatava mahdollisuus tarkastella toimijuuttansa myös näistä tekijöistä käsin.  

 

Kaiken edellä esitetyn perusteella myös ohjattavalle olisi mahdollista kiteyt-

tää ohjausta tehostavia ja hänelle sen hyötyä lisääviä näkökulmia. Ohjattavalle ei 

ole tarpeen laatia erillistä luetteloa. Edellä esittämäni ohjaajaa koskevat periaatteet 

ovat samankaltaiset myös ohjattavalle. Ohjattavan on jollakin tavoin vastattava oh-

jaajan edellä mainittujen periaatteiden puitteissa toteuttamaan ja mahdollistamaan 

toimintaan. Luottamukseen perustuvassa yhteistoiminnassa ohjattava pyrkii osal-

taan edes jollakin tavoin edistämään useimpia edellä esittämiäni lähtökohtia, jolloin 

ohjaus yhteistyönä onnistuu riittävästi. Parhaimmillaan ohjattava sisäistää praksik-

sessa ohjaajan toimintaa ja ohjauksessa koettua yhteistoimintaa. Saadun kokemuk-

sen ohjattava vie alkuperäiseen toimintaympäristöönsä ja oppimisensa pohjalta toi-

mii siellä asiakkaidensa kanssa samansuuntaisesti kuin kokemassaan ohjauksessa.  
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VII   LOPPUKATSAUS 
 

Tutkimukseni lähtökohtana oli havainto työnohjauksen käytännön, käsitteen ja teo-

reettisen perustan jäsentymättömyydestä ja sirpaleisuudesta. Otin tehtäväkseni 

tuoda selvyyttä ohjaajia, kouluttajia, tutkijoita ja ohjattavia koskettavaan hämmen-

nykseen. Kehitin työnohjaajakokemukseni ja kirjallisuuden varassa clinical super-

vision -toiminnalle, työnohjaukselle ja muullekin ohjaukselle systemaattisen vaki-

oisen rakenteen ja tarkastelin ohjausta ohjaajan ja ohjattavan yhteistoimintana.  

Tutkimukseni kuuluu sosiaalietiikkaan ja se kytkeytyy vahvasti myös psyko-

logiaan, kasvatustieteeseen ja sosiaalipsykologiaan. Sosiaalietiikka on käytännöl-

listä filosofiaa, ja sovelsin tutkimuksessani sen metodeja ja tapaa muodostaa käsit-

teitä. Tarkastelin ohjaukseksi nimettyä toimintaa ja muotoilin toiminnasta käsitteitä 

ja elementtejä, joilla sitä voidaan eritellä ja ymmärtää paremmin. Käsitteet ja ele-

mentit kytkin ihmisen toimijuutta ja yhteistoimijuutta tarkastelevaan filosofiseen 

keskusteluperinteeseen, jonka näkökulmien avulla käsitteet selkiytyivät ja ohjauk-

sessa toteutetun toiminnan rakenteellisten elementtien tarpeellisuus tuli selkeäm-

min perusteltua.  

Hypoteesina tutkimuksessa oli ajatus, että tarkastelemalla ohjausta ohjaajan 

ja ohjattavan toimintana ja yhteistoimintana työnohjauksesta ja kaikenlaisesta oh-

jauksesta voin rakentaa kliinisen kokemukseni ja ohjauskirjallisuuden tarjoaman 

materiaalin varassa vakioisen rakenteen ja toistuvat elementit paljastavan yleispä-

tevän mallin. Muotoilin tutkimustehtäväni kolmiosaiseksi. Ensiksi halusin selvittää, 

onko alkuperäinen käsitykseni työnohjauksen jäsentymättömästä tilanteesta toden-

mukainen. Toiseksi kysyin, onko työnohjauksesta ja monenlaisesta ohjauksesta 

löydettävissä yhteinen rakenne ja niille yhteiset toistuvat elementit. Lopuksi kysyin, 

voisiko elementeistä tavoitteellista toimintaa ja yhteistoimintaa tarkastelevan filo-

sofisen keskusteluperinteen valossa koota ohjausta koskevaa nykyistä perusteelli-

sempaa ja aikaisempia näkemyksiä yhdistävää yleisempää käsitystä. 

Ensimmäistä tutkimuskysymystä selvittäessäni tarkastelin ohjauksen tilan-

netta kansainvälisesti ja kotimaassamme. Tarkastellessani kansainvälistä tilannetta 

kuvailin ja jäsensin aluksi clinical supervision -termillä nimettyä sosiaali- ja hoito-

työn ohjauskäytäntöä kansainvälisten hoitoalan ammattilehdissä julkaistujen artik-

kelien avulla. Kotimaan tilanteen tarkastelussa käytin aineistona suomalaista 1980-

luvulta alkaen julkaistua työnohjausta käsittelevää kirjallisuutta. Suomessa työnoh-
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jausta tarkasteleva kirjallisuus oli aluksi perustaltaan psykoterapeuttista ja psyko-

dynaamista, sitten kasvatustieteellistä ja tämän jälkeen vahvistui kognitiivisen psy-

kologian näkökulma ja lopuksi pragmaattiset lähestymistavat.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla päädyin johtopäätökseen, että 

kansainvälinen aikaisempi tutkimus ja tarkastelutavat eivät ole ratkaisseet koettuja 

ongelmia. Tarkastelut tuntuvat vain lisänneen ja säilyttäneen jäsentymätöntä tilan-

netta. Ohjauksen ydintä ei kyetty hahmottamaan ja määrittelemään yksimielisesti, 

ja vallalla on käsitteellistämistä ja teorioita koskeva vuosikymmeniä jatkunut häm-

mennys. Ohjausta jäsennettiin kansainvälisessä keskustelussa sekavin käsittein eikä 

ole olemassa yleisesti hyväksyttyä ja juuri työnohjausta varten tehtyä koherenttia 

teoriaa. Ohjauskäytännöt ja ohjeistukset muodostavat kokoelman toisistaan poik-

keavia normistoja. Tutkijoillakaan ei ole yhteistä vakiintunutta käsitejärjestelmää, 

jonka varassa tutkimusta voisi edistää (2.1, 2.2. ja 3.1.).  

Suomalaisessa työnohjauksen käsitettä ja teoreettista tarkastelua koskevassa 

keskustelussa olivat nähtävissä samat hankaluudet kuin kansainvälisessä tarkaste-

lussa. Suomessa ohjauksen tarkastelussa on ollut nähtävissä erilaiset psykoterapia-

suuntaukset jännitteineen sekä konstruktivismin toimintaa ja ainutlaatuisen vuoro-

vaikutuksen tärkeyttä painottavat ajatukset. Viimeisimmässä työnohjausta käsitte-

levässä väitöskirjassa muotoiltiin systeeminen kokonaisvaltainen psykoanalyyttis-

hermeneuttiseen lähtökohtaan kytkeytynyt työnohjauksen teoria. Teoriaa saattaa 

olla hankala hyödyntää laajemmin ohjauksessa sen laajuudesta ja vahvasta koulu-

kuntasidonnaisuudesta johtuen.  

Toiseksi kysyin, onko työnohjauksesta ja muustakin ohjauksesta mahdollista 

löytää yhteinen rakenne ja siinä ohjauksen yhteiset ja yleispätevät toistuvat elemen-

tit. Luvussa kolme erittelin aluksi teorian muotoilussa havaittuja ongelmia, joita 

tuotiin esille kansainvälisessä ja kotimaisessa työnohjausta tarkastelevassa kirjalli-

suudessa. Hankaluudet olivat odotettuja, koska ohjaus on dynaamista toimintaa, 

jonka muuttujia on hankala saada kiteytettyä toteutetuilla tavoilla. Määrittelyjen ja 

kirjallisuuskatsausten sijaan tavoitteellista, dynaamista ja monimuotoista toimintaa 

oli mahdollista mallintaa. Esitin työnohjauksen ja laajemminkin ohjauksen ydinra-

kenteen mallina. 

Mallintamiseen kytkeytyi metodisia haasteita. Miten voin vuorovaikutuk-

sessa ainutlaatuisella tavalla tavoitteiltaan muokkautuvan toiminnan jähmettää ja 

dokumentoida tutkimisen kohteeksi, kun sosiaalietiikassa ei ole mahdollista käyttää  
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empiirisiä menetelmiä, esimerkiksi vuorovaikutuksen taltiointia? Hankaluuden rat-

kaisemiseksi kuvasin ohjauksen ydinrakenteen ja vakioiset elementit keskeisen oh-

jauskirjallisuuden pohjalta tekemälläni mallilla, narratiivisella tulkintakonstrukti-

olla. Mallia esitellessäni viittasin työnohjauskirjallisuuteen, jossa kyseisiä raken-

teeseen kytkeytyviä asioita on esitetty ja johon perustin konstruktioni. Hyödynsin 

myös ohjaajakokemustani analysoidessani ja muokatessani ohjauskirjallisuuden 

kuvauksia käytännön esimerkeiksi. Niiden välityksellä  paneuduin ohjauksen pe-

ruselementteihin ja testasin huomioitteni osuvuutta. Luvuissa neljä, viisi ja kuusi 

analysoin yhteistoimintaa mallin avulla.  

Työssäni käyttämä metodi voi tuntua tieteen tekemisessä poikkeavalta. Sosi-

aalietiikassa voi luoda kohteelle sen vaatiman metodin, joka tuottaa siitä uutta ym-

märrystä. Tavoitteeni oli ymmärtää luonteeltaan ja rajoiltaan ”hämärää” työnoh-

jausta ja luoda siinä tapahtuvasta yhteistoiminnasta uusia käsitteitä käyttämättä em-

piirisiä tutkimusmenetelmiä. Tutkimus pohjaa tavallisesti aikaisempaan tutkimuk-

seen, jo edeltä tiedettyihin psyykkisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin tai jo olemassa ole-

vaan näkökulmaan tai käsitykseen. Usein jäsennetään jotakin ihmiselämän ja ihmi-

sen toiminnan rajattua osa-aluetta ja sitä koskevaa ajattelua. Tutkimisen kohde on 

melko selkeästi olemassa, osoitettavissa ja havainnoitavissa. Tutkija tuo tavallisesti 

esille myös käyttämänsä empiirisen aineiston, teoria- ja tutkimuskirjallisuuden, jo-

hon hänen työnsä perustuu.  

Lähtökohtani poikkeaa edellä kuvatuista teoriahahmotuksista ja tieteellisen 

tutkimuksen tavanomaisesta muodosta. Tutkimukseni ei pohjaudu kuvaamalla tut-

kimuksessa avattuun empiiriseen aineistoon ja teoria- ja tutkimuskirjallisuuteen sa-

nojen tavanomaisessa merkityksessä. Myös oman kokemuksen hyödyntäminen on 

poikkeavaa. Työnohjausta tarkasteleva aineisto ei ole suoranaisesti teoria- ja tutki-

muskirjallisuutta, vaan enimmäkseen yksittäisten kirjoittajien hyvänä pitämiä ku-

vauksia työnohjauksen erilaisista puolista. Saatavilla ei ollut kunnollista työnoh-

jauksen tutkimushistoriaa. Siksi aineisto oli luotava yksilöllisellä metodilla. Muo-

dostin empiirisen aineiston kaltaisen kokonaisuuden ohjausta tarkastelevasta kir-

jallisuudesta ja omasta kokemuksestani ohjaajana. Kiteytin aineiston konstruoi-

maani ohjauksen malliin.  

Mallintamista käytetään eri tieteissä, ja mallini on tulkittu ihanteellinen näke-

mys ohjauksessa tapahtuvasta toiminnan rakenteesta. Mallintaminen herättää mo-

nia kysymyksiä. Mikä on mallini suhde todellisuuteen? Onko se vain mieleni luoma 

välineellinen konstruktio, jolla ei ehkä ole reaalista vastinetta todellisuudessa? 
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Saanko mallillani riittävästi esille ohjauksen yleisiä piirteitä yhteistoimintana? Oli-

siko mallini elementit korvattavissa joillakin toisilla?  

Mallin ei tarvitse vastata täysin kohdettaan. Oletin mallini ja todellisuudessa 

tapahtuvan ohjauksen välille riittävästi yhtäläisyyksiä, jotta voin sanoa ohjauksesta 

jotakin oleellista. Mallini ajattelin muistuttavan ohjausta toimintana oleellisilta osil-

taan ja antavan ohjauksesta riittävästi tietoa analyysiä varten. Testasin mallin toi-

mivuutta tutkimukseni luvuissa neljä, viisi ja kuusi. Niissä asetan mallini laajempiin 

yhteyksiin ja osoitan sen elementit tarpeellisiksi ja oleellisiksi  jo sinänsä toimijuu-

den kannalta, ja erityisesti ohjauksessa tapahtuvan toiminnan kannalta. Kytken tar-

kasteluni malliin myöhempien lukujen toimintaa tarkastelevan analyysin yhtey-

dessä. 

Vastasin kolmanteen tutkimustehtävääni luvuissa neljä, viisi ja kuusi. Näissä 

luvuissa syvensin ja rikastin alaluvussa 3.2. esittämääni mallia. Kytkin tarkasteluni  

Aristoteleesta alkaneen filosofisen teon ja toiminnan teorian ja siihen pohjaavan 

rikkaan kollektiivista intentionaalisuutta käsittelevän filosofisen keskustelun yhtey-

teen. Määrittelin ohjauksen ohjaajan ja ohjattavan tavoitteelliseksi yhteistoimin-

naksi ja sovelsin sen tarkastelussa yhteisen tavoitteellisen toiminnan teoriakäsitteis-

töä.   

Luvuissa neljä ja viisi käytän alalukujen otsikoissa imperatiiveja. Ne kehot-

tavat ohjaajaa toimimaan tietyllä tavalla. Hyväksi ymmärrettyä ohjausta suuntaavat 

vahvasti arvot ja normit, oikeudet ja velvollisuudet. Ohjaajan on hyvä toteuttaa ele-

menttejä, jotta hyvä ohjaus mahdollistuu. Tutkimuksessani toistuu ajatus ohjauk-

seen sisältyvistä hyväkäsityksistä. Sosiaalietiikassa hyvä-käsitteen analysoiminen 

osana inhimillistä tavoitteellista toimintaa on oleellista. Ohjaaja ohjaa ohjattavaa 

saavuttamaan ohjauksessa ja vaikkapa työssään jonkin hyvän asian. Mallin elemen-

tit ovat kokemuksesta abstrahoituja ja kirjallisuudesta poimittuja käsityksiä hyvästä 

ohjauksesta ja hyvänä ohjaajana toimimisesta.  

Lukujen neljä, viisi ja kuusi perusteella totesin toiminnan ja yhteistoiminnan 

noudattavan melko samankaltaista rakennetta. Kun ohjausta tarkastellaan vähintään 

kahden ihmisen yhteistoimintana, voidaan tuoda esiin siinä toteutuvat yleisinhimil-

liset tavoitteellisen toiminnan ehdot ja mahdollisuudet. Osapuolet vaikuttavat yh-

teisessä toiminnassa toisiinsa ja oppivat toisiltaan. Näkökulmani paljastaa eri oh-

jausmuotojen, teorioiden ja menetelmien samankaltaisuuden. Ohjauksessa yhteis-

toiminnan yleiset ja yhteiset lainalaisuudet ovat keskeisempiä kuin ohjausmuotojen 

erot.  
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Luvussa neljä totesin ohjauksen toteutuvan yhteistyönä, jota säätelevät ohjat-

tavaa suojelevat ohjauksen fundamentaaliset normit ja yhteistyölle puitteet tarjoava 

rakenne ja vakioiset elementit, joiden avulla ohjaaja voi toimia sillä tavoin, että 

ohjattava voi tahtoessaan kehittää toimijuuttansa niiden varassa (4.1.). Ohjaus on 

auttavaa, jos ohjaaja huomioi toiminnassaan rakenteeseen kytkeytyviä asioita ja eri-

tyisesti rakenteen mahdollistamia aikaansaadun tavoitteellisen yhteistoiminnan 

syntymisen ja mahdollistumisen ehtoja (4.2.).  

Luvussa viisi tarkastelin ohjausrakenteen varassa toimivaa ohjaajaa. Ohjaajan 

on mahdollistettava ohjauksen ydin: ohjattavaa osallistava kokemuksellinen yhteis-

toiminta, praksis. Ohjaajan on hyödyllistä rakentaa itseensä vuorovaikutukseen ja 

tunnetyöhön valmiuksia antava tiedostava itseissuhde (5.1.). Ohjaajan on luotava ja 

pidettävä yllä ohjattavan mahdollisuutta kokea luottamusta ja siedettävää konflik-

tisuuden tunnetta (5.2.). Ohjaajan on pidettävä yllä ohjattavan itseilmaisua (5.2.2.), 

tutkivaa vuorovaikutusta (5.2.3.) ja ohjauksessa saadun materiaalin hyödyntämistä 

ohjattavan oppimisessa ja toiminnassa (5.2.4.). Luvussa kuusi tarkastelin ohjattavaa 

yhteistoiminnan osapuolena. Ohjaaja ja ohjauksen elementit mahdollistavat ohjat-

tavalle ohjauksestaan hyötymisen. Ohjattavasta itsestään riippuu, ottaako hän avun 

vastaan ja hyötyy ohjauksestaan (6.1. ja 6.2.) 

Tutkimukseni herättää muutamia kriittisiä huomioita. Työni poikkeavaan me-

todiin, aineistoon ja mallintamiseen kytkeytyviä haasteita tarkastelin edellä. Tavoit-

teenani oli käsitteellistää yleispätevästi monenlaista ohjausta, johon sisällytin clini-

cal supervision -toiminnan, työnohjauksen, koulutuspainotteisen ohjauksen, men-

toroinnin, valmennuksen (coaching), prosessikonsultaation, konsultoinnin sekä tu-

kea antavan ja kannustavan ohjauksen (sparraus). Tutkimuksessani käyttämä kir-

jallisuus keskittyi kuitenkin vain pääasiassa työnohjauskirjallisuuteen. Kaikkia oh-

jausmuotoja käsittelevää kirjallisuutta en ole sen laaja-alaisuudesta johtuen ottanut 

työhöni mukaan. Olenko voinut tehdä yleispätevää mallia kaikenlaisesta ohjauk-

sesta, jos en ole käyttänyt kuin työnohjausta tarkastelevaa kirjallisuutta?  

Uskon sen olleen mahdollista. Filosofiseen toimintaa käsittelevään kirjalli-

suuteen pohjaavan oletukseni mukaan ohjauksessa on toimintana aina samat yleis-

pätevät toimijuuteen kytkeytyvät ennakkoehdot mukana, vaikka toiminnassa tar-

kasteltavat sisällöt ja käytetyt menetelmät saattavatkin poiketa toisistaan. Toimin-

nan ehtojen ja niitä selventävien elementtien esille saamiseksi tuntui olevan riittä-

vää keskittyä melko kapeasti ohjauksen praksikseen, toteuttamistapaan, jonka ole-
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tin samankaltaiseksi kaikenlaisessa ohjauksessa. Ajattelen tarkasteluni mahdollis-

taneen toimijuuden keskeisten ja yleisten edellytysten konkretisoinnin ja antaneen 

mahdollisuuden todeta riittävästi jotakin yleispätevää kaikenlaisesta ohjauksesta 

käyttämäni työnohjauskirjallisuuden perustalta.  

Perinteisessä mielessä kaikkivoipaa ohjauksen määritelmää ja teoriaa työni ei 

tuottanut. Tutkimukseni paljasti kuitenkin ohjauksessa tapahtuvan yhteistoiminnan 

rakenteen, keskeiset elementit ja niiden suhteen toisiinsa. Toiminta tarvitsee mää-

rätyn rakenteen, jotta se ilmenee ohjauksena. Ohjauskirjallisuudessa esitettiin eri-

laisiin viitekehyksiin kytkeytyviä näkökulmia ja ”koulukuntasidonnaisuus” oli näh-

tävissä (alaluku 2.2.). Havaitsin keskustelun ohjauksen luonnetta koskevissa näkö-

kulmissa samankaltaisesti koettuja kaikkia yhdistäviä haasteita (alaluku 3.1.).  

Kykenin rakentamaan tavoitteellista toimintaa ja yhteistoimintaa tarkastele-

van aikaisempia näkemyksiä ja yksittäisiä teoriaviitekehyksiä laajemman ja niitä 

yhdistävän mallin ohjauksesta. Ohjaus toimintana toteutuu yhteisessä praksiksessa, 

osallistavassa ja kokemuksellisessa yhdessä tekemisessä, jossa osapuolet kohtaavat 

toisensa, ja kohtaamisessa syntyy materiaalia oppimista ja oman toiminnan kehit-

tämistä varten. Lähtökohta tuntuu sopivan yleisyydessään kaikkiin ohjauksen muo-

toihin ja teoreettisiin viitekehyksiin. Mallini ja työni keskeiset käsitteet ovat sove-

liaita monenlaisen ohjauksen ymmärtämisessä ja analysoinnissa.  

Aikaisemmat tutkimukset ovat tuoneet esille vuorovaikutuksen laadun mer-

kityksen. Käytetyllä teorialla, tekniikalla eikä auttajan ammattinimikkeellä ole 

useinkaan painavinta merkitystä. Auttaminen ja ohjaaminen ovat vakuuttavaa ja 

vaikuttavaa, jos toiminta pohjautuu luottamukseen, toiminnassa toteutuu auttaja-

autettava-roolijako ja vuorovaikutus sisältää tässä työssä esitettyjä elementtejä. 

Työni valaisee sitä, millaisista osatekijöistä auttava vuorovaikutus syntyy ja mikä 

tuo vuorovaikutukseen auttavuuden.  

Jatkossa olisi hyödyllistä tarkemmin tutkia, miten käsitteistöni ja yleiset toi-

mijuuden ehdot kytkeytyisivät yhteen psykoanalyyttis-hermeneuttisen näkökulman 

kanssa. Tutkimus tulisi jatkossa myös kohdistaa tarkemmin muihin ohjauksen to-

teutusmuotoihin ja testata mallini ja elementtien yleispätevyyttä niissä. Löytämäl-

läni käsitteistöllä voisi syvemmin tarkastella nyt vähemmälle jäänyttä muunlaista 

ohjausta. Olisiko kuitenkin löydettävissä näkökulmani kumoavia eri ohjausmuoto-

jen merkittäviä eroja? Tämä on mielestäni epätodennäköistä.  

Miten tutkimukseni hyödyntää ohjauksen käytäntöä, teoriaa ja ohjauksen tut-

kimusta? Mallini auttaa ohjaajaa toiminnassaan hahmottamaan ohjausta prosessina 
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ja toimii apuna siinä tapahtuvien ilmiöiden jäsentämisessä ja hyvän vaikuttavan oh-

jauksen aikaansaamisessa. Lisäksi tutkimukseni auttaa havaitsemaan yhteistoimin-

nassa mukana olevia eettisiä kysymyksiä. Löytämäni ohjauksen rakenne ja elemen-

tit voivat konkretisoida yhteistoiminnassa eettiseltä kannalta ”harmaita alueita”, 

joita tulisi tarkemmin avata ja tutkia. Ohjauksen etiikkaa voi tutkimukseni perus-

talta muotoilla entistä tarkemmin.  

Myös ohjauksen arviointia voidaan nyt entistä paremmin toteuttaa ja kehittää, 

koska ohjaus on nyt nähtävissä kokonaisuutena dynaamisena toimintana, jonka eri-

laisia elementtejä ohjaaja voi tavoitteiden näkökulmasta eritellä, nostaa esille, ke-

hittää ja hyödyntää tehokkaammin. Ohjauksen näkeminen yhteistoimintana, joka 

toteutuu ohjaajan säätelemien vakioisten elementtien varassa, auttaa myös konkre-

tisoimaan ohjauksen arviointia. Nyt voidaan entistä paremmin tarkastella sitä, mi-

ten hyvänä pidetyn ohjauksen piirteet ja hyvää ohjausta aikaansaavat elementit ovat 

toteutuneet yhteisessä toiminnassa ja miten niiden tulisi toteutua.   

Tutkimus antaa suuntaa mahdollisen itsenäisen ohjausteorian kehittämiselle. 

Tulevaisuuden teoriassa olisi hyvä huomioida esittämiäni elementtejä, jotta oh-

jausta toimintana ja etenkin hyvää ohjausta syntyisi. Tutkimus antaa perustaa myös 

empiiriselle ohjauksen ja sen vaikuttavuuden tutkimiselle. Fundamentaalisia nor-

meja, vakioisia elementtejä, rakennetta ja praksiksen mahdollistamiseen kytkeyty-

viä tekijöitä voidaan edelleen operationalisoida empiiristä tutkimusta varten. Myös 

vaikuttavuutta voidaan tarkastella entistä perusteellisemmin, koska eri elementtien 

osuutta ohjauksessa voidaan nyt arvioida ohjattavaan vaikuttavuuden ja ohjauksen 

hyödyn näkökulmasta.  

Tutkimuksen tarjoamaa kokonaiskuvaa ohjauksesta voidaan hyödyntää myös 

työnohjaajakoulutuksessa. Työnohjaajaksi opiskelevat voivat hyödyntää mallia 

opiskellessaan ohjausprosessissa tarvittavia oleellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen 

fundamentaaliset normit, vakioiset elementit, rakenteeseen kytkeytyvät seikat sekä 

praksiksen mahdollistamiseen, ylläpitoon ja hyödyntämiseen kytkeytyvät asiat an-

tavat vihjeitä siitä, millaisia taitoja hyvän ohjaajan olisi hyödyllistä hankkia.   

Jatkotutkimuksissa olisi hyödyllistä säilyttää ajatus ohjauksesta rakenteen va-

rassa tapahtuvana praksisluonteisena toimintana. Millainen olisi varsinainen prak-

siksen huomioiva ohjauksen itsenäinen teoria? Mielestäni tällaista teoriaa ei voida 

todennäköisesti tulevaisuudessakaan luoda, vaan todeta ohjauksessa tapahtuvasta 

yhteistoiminnasta sen, mitä olen tässä työssä todennut. 
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VIII TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 
 
asymmetrisyys ohjaussuhteessa, epätasapaino ohjaajan ja ohjattavan välisessä vuorovaikutuk-
sessa. Erilaiset roolit tuovat osapuolille erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Ohjaajan ulkopuolinen 
näkökulma on auttamisen edellytys. Ohjaaja edustaa ohjausinstituutiota ja sen hyväkäsitystä. Aut-
tamiseen tarvitaan myös symmetristä suhdetta ohjattavaan. S. 116, 170, 205 - 206. 
 
dialogi/dialogisuus, ohjauksen ja asiakastyön keskeinen vuorovaikutuksessa tavoiteltava ihanne ja 
toiminnan perusta. Dialogissa osallistujat tarkastelevat asioita yhdessä ja syntyy yhdessä jaettavia 
tulkintoja. Syntyy laajempaa ja syvempää ymmärrystä. S. 182 - 184, 206 - 212.  
 
dialogikyvyt, tarvitaan dialogin omaksumisessa ja siinä harjaantumisessa. Kykyjä ovat yksilön 
kyky virittyä vuorovaikutukseen, kuvitella ja harkita asioita, leikkiä ja kyky uskoa ei vielä näkyvään. 
S. 228 - 229. 
 
filosofinen teon ja toiminnan teoria / kollektiivisen intentionaalisuuden tutkimus, prof. Halla-
maa Helsingin yliopistossa on muotoillut yhteistoiminnan etiikan käsitteellistä perustaa. Keskeistä 
ovat esim. Aristoteleen näkemykset ihmisen tavoitteellisesta toiminnasta, G. H. von Wrightin teok-
sissaan esittämä tekojen ja toiminnan analyysi, Tuomelan sosiaalisuuden filosofia, Hardinin luotta-
musta koskevat näkemykset ja Morrissin näkemykset vallasta. S. 17. 
 
fokuksen varmistaminen, ohjauksessa on hyvä löytää ohjattaville tärkeät ja oleelliset intressit, tar-
peet, tavoitteet ja päämäärät. Usein istunnon alussa keskustellaan käsiteltävistä asioista ja niiden 
käsittelytavoista. S. 104 - 105, 109. 
 
formaalinen vaikutusrelaatio, ohjaajan ja ohjattavan samanaikaista toisiinsa kietoutuvaa käytän-
nöllistä harkintaa, praktisia syllogismeja, voidaan kiteytetysti tarkastella relaatiossa muuttujineen S. 
133. 
 
fundamentaaliset normit ohjauksessa, ohjauksen rakenteen, toistuvien elementtien ja tekniikoi-
den taustalla olevat perustavimmat periaatteet, joiden varassa ohjaaja mahdollistaa, saa aikaan ja 
ylläpitää ohjausta. Ne suojaavat ohjauksen ydintä, sen mahdollistavia konstitutiivisia elementtejä ja 
edistävät tavoitteiden saavuttamista. Ne suojaavat ohjattavaa intresseineen. Ohjaus on hyvä kohdis-
taa ohjattavan työhön ja toimintaympäristöön, asetettava ohjattava etusijalle. Ohjaaja tutkii ohjatta-
van itseilmaisua ja auttaa tätä oppimaan ja kehittämään toimijuuttaan. S. 123 - 124, 157, 227, 236.
  
 
hyväkäsitykset ohjauksessa, ohjauksessa on mukana monenlaisia intressejä, arvoja ja normeja, hy-
vänä pidettyjä päämääriä sekä arvokkaina ja tehokkaina pidettyjä toimintatapoja. Mukana ovat oh-
jattavan perusammatin arvouskomukset, henkilökohtaiset arvouskomukset ja ohjausinstituution ar-
vouskomukset. Ohjauksen ytimessä on keskustelu intressien ja arvojen priorisoinnista. S. 116 - 117, 
139 - 142. 
 
hyvän ohjauksen kaanon, ohjauskirjallisuudessa ja käytännössä on havaittavissa hyvän ohjauksen 
vakioinen toimintatapa. Ohjaajien eroavista lähtökohdista ja teoreettisista taustaoletuksista riippu-
matta toiminnalle on hahmotettavissa samat rakenteelliset elementit. Ohjauskirjallisuuden näkemyk-
set ovat siirtyneet ohjaajien arkiseen työhön ja ohjauksen hyvät oivallukset ja toimivat ratkaisut oh-
jausta tarkastelevaan kirjallisuuteen. S. 93 - 93. 
 
interventio, ohjaajan puuttumista vuorovaikutukseen tavoitteiden ja arvioimansa hyödyn pohjalta. 
Ohjaajan on noudatettava asiallisuutta, ja jos hän rikkoo hyvän ohjauksen periaatteita, luottamus 
yhteistyöhön heikkenee, ohjattava ahdistuu ja suojautuu S. 170, 218 - 219.  
 
intressien selvennystyö / toimintaa koskevien uskomusten selvennystyö, ohjauksessa  tehdään 
näkyväksi ja tarkastellaan osapuolten pyrkimyksiä ja arvoja, joita ohjaaja arvioi niiden ohjaukselle 
tuottaman hyödyn kannalta. Ohjaajan on saatava riittävästi tietoa ohjattavasta yhteistyön pohjaksi. 
Ohjaajan ja ohjattavan käsityksen toiminnan lähtökohdista, päämääristä ja keinoista on oltava riit-
tävästi samansuuntainen. S. 145 - 146.  
 
itsensä kanssa aikaansaatu yhteistoiminta / itseissuhde, ohjaajan valmistautuminen on keskeistä 
kaikenlaisessa ohjauksessa. Ohjaaja toteuttaa toimintaa itseensä kohdistaen. Reflektiivinen omaa 
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toimintaa tarkasteleva työote on kuin yhteistoimintaa, jossa ohjaaja on sekä se, joka tarkastelee toi-
mintaa että se, jonka toimintaa tarkastellaan. Sisäisen työn avulla ohjaaja luo hyvän ohjaamisen 
edellytyksiä. S. 159 - 160, 166 - 167, 171, 178. 
 
kehotukset, ohjauksen fundamentaaliset normit, ovat syntyneet ohjaajien käytännön kokemuk-
sesta ja kehittyneet keskustelussa, jota on käyty kirjallisuudessa ja työnohjaajien ajatustenvaihdossa. 
Ne sisältävät ohjaajan ja ohjattavan toimintaan ja rooleihin liitettyjä, usein piilossa olevia syviä ole-
tuksia siitä, mikä on hyvänä pidettyä ohjausta edistävää. Fundamentaaliset normit voidaan muotoilla 
kehotuksiksi, jotka velvoittavat  ohjaajaa toimimaan tietyllä tavalla. S. 125, 137. 
 
konflikti/konfliktisuus ohjauksessa, ohjauksessa ilmenee monin tavoin ja monitasoisesti erilaisia 
ristiriitoja. Ohjauksessa käsitellään toistuvasti jotakin konfliktia ja ristiriitaa. S. 113, 196 - 197. 
 
konfliktityö, ohjauksessa tapahtuva ristiriitojen ja jännitteiden työstäminen. Tarkasteltavat aiheet 
kytkeytyvät ohjattavan työn konfliktisuuteen. Työn suunnitteluun, ennakointiin, toteutukseen, vuo-
rovaikutukseen, yhteistoimintaan ja arviointiin sisältyy ristiriitoja. Myös ohjauksen työtavat ovat 
usein konfliktisia. S. 114, 200 - 201, 212, 214 - 216, 230. 
 
konstruoitu malli ohjauksesta, kokemukseeni ja ohjauskirjallisuuteen perustuva ihanteellinen ja 
tulkittu näkemys kaikenlaisen ohjauksen yhtenäisestä rakenteesta ja toiminnasta ohjauksessa. Oletan 
ohjauksen ja siitä tekemäni mallin välille tarpeeksi yhtäläisyyksiä, jotta voin todeta ohjauksesta jo-
takin oleellista. Mallin avulla on mahdollista ymmärtää ohjausta ja siinä ilmeneviä tapahtumia. S. 
15. 
 
käyttöteorian tiedostaminen, ks. edellä myös intressien selvennystyö / toimintaa koskevien usko-
musten selvennystyö. Ohjaaja pyrkii vaikuttamaan ihmisenä ja ohjaajana toimimisensa edellytyksiin, 
jotta hän voi entistä paremmin asettaa itselleen ohjauksen kannalta keskeisiä tavoitteita, päämääriä 
ja keinoja. Ohjaaja pyrkii tiedostamaan käyttöteoriaansa ja tutkii uskomuksia toimintansa perusteista 
ja arvioi niiden käyttökelpoisuutta toiminnan lähtökohtana. S. 165 - 166. 
 
luottamus, eri tavoin ja eri kokoonpanoissa toteutetun ohjauksen keskeinen edellytys. Ohjausta ei 
saada aikaan pakottamalla. Vain luottamus saa ohjattavan osallistumaan aidosti yhteistoimintaan, 
jolla hän voi itse kehittää toimintaansa. Jos ohjattava tunnistaa ohjaajan intressin edistää hänen hy-
väänsä, ohjattava alkaa luottaa ohjaajaansa. Russell Hardin on jäsentänyt luottamuksen muuttujiksi 
ja relaatioksi. S. 112, 181, 185 - 186, 187. 
 
muut ohjauksen toteuttamismuodot / monenlainen ohjaus, työnohjauksen lisäksi ohjattavan toi-
mijuuden kehittämistä tavoitellaan opettavalla ja kouluttavalla ohjauksella, clinical supervision -
toiminnalla, mentoroinnilla, valmentamisella (coaching), prosessikonsultaatiolla, konsultoinnilla, 
tukea antavalla ja kannustavalla ohjauksella (sparraus) ja työyhteisön konflikteja ja kriisejä selvit-
tävällä sovittelevalla ohjauksella. S. 16, 20.  
 
narratiivinen tulkintakonstruktio / empiirispohjainen narratiivinen malli, sosiaalietiikassa ei 
käytetä empiirisiä menetelmiä kuten vuorovaikutuksen taltiointia. Aineistona yhteistoiminnan jä-
sentämisessä käytän kokemukseni ja ohjauskirjallisuuden pohjalta tekemääni narratiivista tulkinta-
konstruktiota, joka mallina paljastaa ohjauksen ydinrakenteen ja vakioiset elementit. S. 15, 93, 121.  
 
narratiiviset osuudet tekstissä, perustana ovat työnohjausta ja ohjausta käsittelevä kirjallisuus ja 
oma kokemus ohjauksesta. Narratiiviset osuudet konkretisoivat ohjauksen vakioisia elementtejä. 
Osuudet tekstin lomassa on kursivoitu erotukseksi tekstilainauksista ja ohjauskirjallisuuden refe-
roinneista. S. 96 - 97.  

ohjaaja, ohjaajaa nimetään ohjausta tarkastelevassa kirjallisuudessa monin tavoin. Käytettyjä nimi-
tyksiä ovat työnohjaaja, kouluttaja, mentori, valmentaja (coach), sparraaja, prosessikonsultti, kon-
sultti, fasilitaattori ja sovittelija. S. 95, 121. 

ohjaajan itseissuhde, ohjaaja luo itseensä tiedostavan suhteen, jonka perustalta hän tavoittelee in-
tressiensä ja tavoitteidensa tiedostamista ja niiden kriittistä tarkastelua. Tavoitteena turvata työsken-
telyvalmius, ohjattavaa huomioiva, kannatteleva ja luottamusta herättävä ilmapiiri. Tiedostaminen 
myötä ohjaaja siirtää omat, ohjauksen kannalta hyödyttömät intressit ja tavoitteet sivuun. Hän voi 
kuulla ja havainnoida paremmin ohjattavaa. S. 101. 
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ohjaajan tunnetyö, ohjaaja valmistaa itseään ohjattavan kohtaamista varten työstämällä itsessään 
ohjattavan työskentelyä edistäviä tunteita. Tunnetyön avulla ohjaaja luo mieleensä tilaa ja ylläpitää 
asenteita, jotka edistävät ohjattavaa auttavaa yhteistyöskentelyä. S. 102.  
 
ohjauksen normatiiviset oletukset, ohjauksen vakioisiin elementteihin kytkeytyy vahvoja oletuk-
sia, jotka ilmaisevat, millainen toiminta on hyvää, oikeaa, tarkoituksenmukaista ja onnistunutta. Oh-
jaukseen osallistuminen edellyttää osapuolilta sitoutumista erityisentyyppiseen yhteistoimintaan. 
Toiminnan elementit ja niitä säätelevät normatiiviset taustaoletukset ovat muotoutuneet ohjausprak-
siksessa. S. 92 - 93.  
 
ohjauksen toiminnallinen kokonaisrakenne, kokonaisuuteen kuuluvat ohjauksen fundamentaali-
set normit, ohjauksen yhteistoimintaympäristö, kuten ohjauksen rakenne, vakioiset elementit ja eri-
laiset tekniikat. Tarkastelussa on mukana myös ohjattavalle merkittävä yhteistoiminnan ympäristö. 
S. 122 - 123. 
 
ohjaus, monimuotoista ja muuttuvaa tavoitteellista yhteistoimintaa, jolla pyritään kehittämään kai-
kenlaisten ohjattavien toimijuutta. Myös opettaminen on auttamista ja ohjausta. Ohjauksessa ovat 
keskeistä päämäärät, tavoitteet ja erilaiset keinot toteuttaa päämääriä ja se on osallistavaa toimintaa, 
praksista. Ohjausprosessiin sisältyvät fundamentaaliset normit ja vakioiset rakenteelliset elementit. 
Ilman riittävää rakennetta ja elementtejä ohjausta ei tapahdu. S. 20, 91 - 92, 119 - 120.   
 
ohjattavalle merkittävä yhteistoiminnan ympäristö, paikka, jossa ohjattava toimii itselleen ja toi-
sille merkittävällä tavalla ja tavoittelee erilaisia päämääriä. Tärkeä toimintaympäristö voi olla työ 
tai vaikkapa opiskelu. S. 124, 138 - 141, 150 - 151, 197.  
 
ohjauksen yhteistoimintaympäristö, koostuu ohjauksen fundamentaalisista normeista, rakenteen 
luomisesta ja ylläpidosta, vakioisista peruselementeistä ja erilaisista tekniikoista. Nämä mahdollis-
tavat rakenteen varassa tapahtuvan praksiksen, ohjattavaa osallistavan vuorovaikutuksen, jossa oh-
jaaja toistuvasti toteuttaa työnohjauksena ilmenevän praksiksen elementtejä. Ohjattava tarkastelee 
ohjaajan avustamana omaa toimintaansa itselleen merkittävässä yhteistoiminnan ympäristössä. Oh-
jausympäristö on luotu kehittämään ohjattavan toimintaa varsinaisessa, merkittävässä yhteistoimin-
taympäristössä. S. 124 - 125. 
 
ohjausmuodon syvärakenne, eri ohjausmuodoissa toteutettu ja joksikin tunnistettava toiminta. Esi-
merkiksi mentoroinnissa tai koulutuksessa syntyy luonteeltaan erilaista yhteistoimintaa. Ohjaus-
muodon toiminnan luonne on hyvä säilyttää, vaikka toiminnassa apuna käytetyt teoriat, käsitejärjes-
telmät ja menetelmät vaihtuisivat. S. 108, 151, 238. 
 
ohjaus- ja kasvatusparadoksi / symmetrinen ja asymmetrinen suhde, symmetrinen suhde kuvaa 
vuorovaikutuksen tasa-arvoa ja asymmetrinen suhde vuorovaikutuksen eriarvoisuutta. Molempia 
vuorovaikutuksen ulottuvuuksia tarvitaan ohjattavan auttamisessa, S. 170, 206 - 207. 
 
oppiminen, kokemukseen perustuva suhteellisen pysyvä muutos, joka mahdollistaa oppijalle uu-
denlaisen toiminnan. Oppimiseksi voidaan kuvata monenlaista ohjattavaa auttavaa toimintaa. Oppi-
miseen sisältyy jo lähtökohtaisesti jokin oppijan kokema ristiriita. S. 195 - 196. 
 
ohjattavan itseilmaisu, tapahtuma, jossa ohjattava sanallisesti ja oheisviestinnällään ilmaisee itselle 
ja toisille kokemiaan ja ajattelemiaan asioita. Erilaisissa ohjauksen muodoissa ohjattavalta odotetaan 
määrältään ja laadultaan vaihtelevaa itseilmaisua, joka parhaimmillaan on spontaania, aitoa, häntä 
itseä koskevaa ja muita osallisia koskettavaa. S. 202. 
 
osallistava yhteistoiminta, ohjaaja toteuttaa vakioisia elementtejä, jotka ovat ohjauksen ydintä ja 
sen mahdollistajia. Ohjaajan tärkein tehtävä on yhä uudelleen kohdata ohjattava vuorovaikutuk-
sessa, tukea luottamuksen edellytyksiä, synnyttää dialogisuutta ja auttaa ohjattavaa tuntemaan riit-
tävästi turvallisuutta. Turvallisuuden ja luottamuksen perustalta kohdataan ja käsitellään konflikti-
suutta. S. 20, 180 - 181.  
 
praksis, ohjaus on tekemisen ja päämäärän välisen suhteen perusteella luonteeltaan praksista, yh-
teistä ja osallistavaa toimintaa ja käytännettä. Toiminta ohjauksessa on osallistujille tärkeää, merki-
tyksellistä ja itsearvoista sinällään ilman tavoiteltavaa ”tuotetta”. Päämäärät sisältyvät jo osittain 
osallistumiseen ja tekemiseen. Ohjauspraksis sisältää juuri sille ominaista ja tunnistettavissa olevaa 
käytäntöä, joka tarvitsee toteutuakseen määrättyjä elementtejä. Elementtien puitteissa toimimalla 
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saadaan aikaan käytäntöä ja tavoiteltuja päämääriä. Toiminnan elementeistä ja rakenteesta voidaan 
muotoilla malli. S. 21, 113, 176 - 177, 234, 253. 
 
praktinen sopimus, kirjallisen sopimuksen laatimisen jälkeen keskustellaan vielä ohjauksen eh-
doista, tarkennetaan ja sovitaan tarpeellisiksi koetuista asioista. Yhteiskeskustelussa perustellaan 
osallistujille ohjauksen ulkoiset ja erityisesti sisällölliset lähtökohdat. Keskustelussa voidaan il-
maista kirjallista sopimusta aidommin ja syvemmin sitoutumisen ehdot. Lopputuloksena syntyy 
osallistujia entistä paremmin sitova sopimustila. S. 100, 149 - 150.  
 
praktinen syllogismi,  filosofisessa kirjallisuudessa tavoitteellista toimintaa voidaan tarkastella 
praktisen syllogismin avulla. Intentionaalisen toiminnan perustana on toimijan tavoittelema hänelle 
hyvä päämäärä ja hänen olettamaansa päämäärään johtava tai sitä edistävä, vallitsevassa tilanteessa 
parhaalta ja tehokkaimmalta vaikuttava keino. Toiminnan aloittamista ja toteutusta voidaan tarkas-
tella keino- ja päämääräpremissin ja niitä seuraavan, toimintana ilmenevän johtopäätöksen avulla. 
S. 132. 
 
primäärit minä-intressit, ohjattavan identiteetin kannalta keskeisiä toiveita, tarpeita ja kehityksen 
suuntaajia. Suhteessa minä-intresseihin korostuu ohjattavassa sosiaalisen pätevyyden syntyyn ja säi-
lyttämiseen kytkeytyvät tunteet ja perustarpeet. S. 231. 
 
reflektio, ohjauksen tärkeä väline, jolla koetuista asioista saadaan ohjattavassa aikaan oppimista ja 
oppimisen hyödyntämistä. Reflektiolla omista kokemuksista tehdään itselle merkittäviä. Osallistuja 
selittää kokemuksiaan ja näin tehdessään oppii kokemuksistaan, ajattelustaan ja toiminnastaan. Ref-
lektiossa tarkasteltavat asiat kytketään osaksi toimintaa ja toimijan sisäisiä tekijöitä. Ohjattava voi 
liikkua itsereflektiossaan välittömästä reflektiivisestä toiminnasta kohti korkeamman tason reflek-
tiota. S. 224 - 225, 232. 
 
satunnaistekijät ohjauksessa, ohjausprosessin lopputulos muodostuu pysyvien ja satunnaistekijöi-
den vuorovaikutuksessa. Rakenne ja elementit antavat puitteen, jossa ohjattava voi oppia ja hyötyä 
ohjauksestaan. Satunnaistekijät saattavat estää ohjaajaa toteuttamasta elementtejä kunnolla. Myös 
elementtien toteutuessa satunnaistekijät voivat vaikuttaa siihen, että ohjattava ei kykene hyötymään 
ohjauksestaan. Luottamusta ei ehkä synny, ohjattava ei ilmaise itseään, ilmaisun ylläpitäminen ja 
tutkiminen eivät ehkä onnistu, ohjaus ei jostakin syystä kytkeydy riittävästi ohjattavan toimintaan 
häntä hyödyttäen. S. 117 - 118. 
 
sekundäärit minä-intressit, ohjattavan intressejä ja päämääriä, jotka eivät ole ensisijaisia oman 
identiteetin ja toimijuuden ylläpitämisen kannalta. Ohjattava tutkii usein instituution, organisaation, 
työtehtävän ja ohjaajan edustamaa hyväkäsitystä. Niihin kytkeytyvät intressit, päämäärät ja menet-
telytavat ovat itsereflektion peili. Sekundäärit intressit tarjoavat ohjattavalle ”toiseuden” ja tuovat 
ohjaukseen konfliktisuuden, jonka puitteissa ohjattava voi kohentaa toimijuuttaan. Ohjattava hyötyy 
ohjauksesta, kun tutkitaan primäärejä intressejä ja niiden suhdetta sekundääreihin minä-intresseihin. 
S. 231.  
 
sisäinen oppimisympäristö, ohjauksessa tarvitaan ulkoisen oppimisympäristön lisäksi etenkin oh-
jaajan ja ohjattavien sisäistä henkistä työskentelytilaa. Se saadaan aikaan ulkoisilla rutiineilla ja esi-
merkiksi erilaisilla lämmittelyharjoituksilla ohjausistunnon alussa. S. 103. 
 
sosiaalietiikka, käytännöllistä filosofiaa, jossa sovelletaan filosofian metodeja ja käsitteenmuodos-
tusta. Usein muotoillaan ja kehitellään käsitteitä, joilla voidaan hahmottaa, havainnollistaa, eritellä 
ja ymmärtää ihmisten yhteiselämää ja erityyppisissä yhteisöissä ilmeneviä, moraaliselta kannalta 
tärkeitä ja olennaisia kysymyksiä. Myös käsitteitä tutkitaan analysoimalla, mitä jollakin termillä tar-
koitetaan ja mitä eri merkityksiä sillä on. Lisäksi tutkitaan käsitteen käyttämisen edellytyksiä. Käsi-
tetutkimuksella sosiaalietiikka pohjustaa yhteiskuntatieteiden teorianmuodostusta ja osallistuu yh-
teiskunnalliseen keskusteluun. S. 14. 
 
symmetrinen suhde ohjauksessa, ohjaajan ja ohjattavan välisen vuorovaikutuksen tasa-arvoisuus. 
Osapuolet saattavat tuntea ja ajatella samankaltaisia asioita. Luottamusta ja empatiaa korostetaan. 
Yhdessä jaetaan samankaltaisia kokemuksia ja yhteisiä työnteon haasteita yhdistäväksi koetun ih-
misyyden pohjalta. S.170.  
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työnohjaus, ohjattavaa auttavaa, kokemuksellista ja osallistavaa yhteistoimintaa, jossa ohjattava 
saamansa materiaalin avulla voi pyrkiä itse kehittämään toimintaansa sekä ohjauksessaan että työs-
sään. Työnohjaus on yksi työssä toteutuvan toimijuuden kehittämiseen tähtäävän ohjauksen toteut-
tamismuoto. S. 20. 
 
työnohjausmuodot, erilaisia ohjauksen kokoonpanoja, yksilöohjaus, ryhmässä tapahtuva ryhmäoh-
jaus, työryhmä- ja yhteisöohjaus, esimiesohjaus ja vertaisohjaus. Erilaiset ohjauskokoonpanot mah-
dollistavat osallistujilleen hieman erilaisia asioita. S. 20, 95. 
 
työn metaprosessit, työn ytimen, substanssin toteuttamista helpottavia tekoja, keinoja ja menetel-
miä. Esimerkiksi opettaminen toteutuu oheisprosessien, kuten vuorovaikutuksen, kysymystekniikan 
tai vaikka oppimisalustan tehokkaan käytön hallinnalla. Työtehtävän suorittamiseen tarvittavien asi-
oiden puutteesta käytän termiä metaprosessien konfliktit. S. 111 - 112, 198.  
 
työn substanssiydin, työn oleellinen sisältö, joka koostuu erilaisista tiedoista, taidoista ja työsuori-
tuksissa vaadittavista kyvyistä. Substanssia koskeva teoria voi olla esimerkiksi hoitajalle toimenpi-
teitä tarkasteleva hoitoteoria tai opettajalle oppiaineen tietosisältö. Teoria auttaa pitämään yllä ko-
konaiskäsitystä työn keskeisistä ja siihen sisältyvien tehtävien kannalta tarpeellisista asioista. Työn 
substanssin konflikteissa ohjattavalta puuttuu työtehtävän suorittamisessa jotakin oleellista. S. 111. 
 
toimijuuden sisäiset osatekijät, motiivi on toiminnan liikkeelle paneva psyykkinen voima, toive, 
halu ja tarve. Intressi on ohjattavan arvostama, toivoma, haluama ja jokin hänelle tarpeellinen hyvä 
ja merkityksellinen asia tai etu. Intressi kytkeytyy johonkin hyvässä elämässä tarvittavaan asiaan, 
jonka avulla ohjattava voi täydellistyä ihmisenä ja lisätä omaa hyvinvointiaan. Preferenssi termi 
kuvaa intressejä suppeampaa toimijan mielenkiinnon kohdetta. Toimija saattaa suosia jotakin het-
kittäistä halua, mieltymystä ja tyydytyshakuisesti jotakin hänelle tarjolla olevaa vaihtoehtoa. Jatkuva 
preferenssien tyydyttäminen voi estää ohjattavan laajempien intressien toteuttamisen, koska hänen 
on tilanteessa hankala hahmottaa ja suunnitella elämäänsä pitkällä tähtäimellä. S. 130 - 131. 
 
toimijuuden vähimmäisedellytykset, ominaisuuksia, joita ohjattavalla on ainakin oltava, jotta 
häntä voidaan pitää toimijana. Toiminta on intentionaalista, useimmiten tietoista, tarkoituksellista 
ja tahdottua. Ohjauksessa tavoitellaan yhdessä jotakin ohjattavan hyvänä pitämää asiaa. Ohjattavan 
on kyettävä asettamaan itselleen aitoja omia päämääriä ja keinoja päämäärien saavuttamiseksi (in-
tentionaalisuusehto). Hänen on kyettävä lisäksi ajattelemaan riittävän järkevästi, ymmärrettävä to-
dellisuutta ja hahmotettava erilaisia syy- ja seuraussuhteita. Hänen tulee ymmärtää työtään ja oman 
toiminnan merkityksellisyyttä erilaisten asioiden aikaansaajana (rationaalisuusehto). S. 131 - 132, 
146 - 147, 165 - 166. 
 
toimijuuden lisävaatimukset, vähimmäisedellytykset ovat ohjauksessa toteutetun toiminnan ym-
märtämiseksi liian niukat. Ohjattavan on täytettävä joitakin lisävaatimuksia ohjauksen onnistu-
miseksi, ja että hän hyötyy ohjauksestaan. Ohjattavalta voidaan odottaa melko hyvää koulutustasoa, 
taitavuutta tutkia tunteitaan, ajatuksiaan ja halujaan. Lisäksi odotetaan jo melko hyviä sosiaalisia 
taitoja. Ohjattavan tulisi kyetä ilmaisemaan ajatuksiaan ja kuuntelemaan toisia. Ohjattavan toimin-
nalle asetettavat lisävaatimukset muuttuvat ohjauksen edetessä. Esimerkiksi ohjattavan oman aktii-
visuuden ja vastuun toiminnastaan tulisi kasvaa. S. 132, 147. 
 
transformatiivinen oppiminen, uusissa tilanteissa toimiessaan ohjattava testaa aikaisemmin omak-
sumiaan ja asioihin liittämiään merkityksiä, mikä syventää ja laajentaa asioiden tiedostamista. Oh-
jattavan tietorakenteessa tapahtuu muutos, transformatiivista oppimista. Muutoksen myötä ohjatta-
van suhde omaan kokemukseen, ajatteluun ja toimintaan muuttuvat, minkä ansiosta ohjattava voi 
suunnitella ja toteuttaa tulevaisuuden toimintaansa uudella tavalla. S. 220. 
 
ulkoinen oppimisympäristö, esimerkiksi rauhallinen, riittävästi valaistu tila ja esimerkiksi tuolien 
asettaminen yhteistoiminnan kannalta ihanteelliseen muotoon Ulkoinen oppimisympäristö luo edel-
lytykset ohjattavan sisäiselle työskentelylle. Ohjauksen ulkoinen rakenne luo perustan, jonka va-
rassa ohjattava voi olla mukana osallistavassa vuorovaikutuksessa. S. 103, 106. 
 
vakioinen ydinrakenne työnohjauksessa ja ohjauksessa, ohjaukselle tyypillinen ja sille luonteen-
omainen toiminnan tapa, jossa ohjauksen ajatellaan parhaiten eri vaiheissaan mahdollistuvan. Rutii-
ninomaisten tekojen, toistuvien elementtien avulla ohjaaja mahdollistaa ohjaajana toimimisen ja oh-
jattavan auttamisen. Toiminta on dynaamisesti muuttuvaa ja kuitenkin lähestymistavasta riippu-
matta jokseenkin vakioista rakenteeltaan. Määritelmän laatimisen sijaan hahmotan työnohjauksena 
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toteutuvan toiminnan konstitutiiviset ehdot, joista ohjaus toimintana tavalla tai toisella aina koostuu. 
s. 21, 90 - 91, 137. 
 
valta suhteena, vallan tarkastelu on monimuotoisempaa, jos se nähdään ohjaajan ja ohjattavan vä-
lisenä suhteena eikä vain osapuolten välillä pelkästään ohjaajan ja ohjattavan sisäisten ominaisuuk-
sien ja yksin toimimisen ilmentymänä. Valta rakentuu vuorovaikutuksen varassa tapahtuvassa mo-
lempien välisessä yhteistoiminnassa ja kytkeytyy ohjauksessa ohjaajan ja ohjattavan erilaisiin roo-
leihin ja mahdollisuuksiin toimia näistä rooleista käsin. S. 189 - 190. 
 
yhteisöllisyyden filosofia, Tuomelan viitekehys tarkastella yhteistoimintaa ja sen edellytyksiä. Hän 
erottaa minä-tilaisen toiminnan (I-mode action), ryhmäsuuntautuneen minä-tilaisen toiminnan (pro-
group I-mode action) ja me-tilaisen toiminnan yhteisönä (we-mode action), S. 172, 191 - 193, 194. 
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