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Tiivistelmä: Tutkimus käsittelee mielenterveyskuntoutujille suunnatussa klubitalossa 
toimivia tavoitetoreiksi kutsuttuja ryhmätapaamisia. Tapaamisissa keskustellaan niihin 
osallistuvien mielenterveyskuntoutujien ja ryhmänohjaajien tavoitteista. Tutkimuksessa 
selvitetään, millaista tavoitteellisuuden ihannetta tapaamisessa konstruoidaan. Klubitalon 
toimintaa ohjaavat toipumisorientaation arvot, jotka vertautuvat osittain motivaatioteorioihin 
kuuluvan itseohjautuvuusteorian painottamiin inhimillisiin tarpeisiin. Näitä peilataan Michel 
)RXFDXOW¶Q�KDOOLQWDWHRULDOOH�UDNHQWXYLLQ�Nikolas Rosen ajatuksiin itsehallinnasta. 
Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa toimii sosiaalinen konstruktionismi ja 
diskursiivinen psykologia sekä hallintateoria. 

Aineisto koostuu videoiduista tavoitetoriksi kutsutuista tapaamisista. Tunnin mittaisia 
tapaamisia on yhteensä kuusi. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia. Niihin osallistuu 
vaihtelevasti 2±3 klubitalon henkilökuntaan kuuluvaa ohjaajaa sekä 4±8 jäsentä. 
Tapaamisilla sekä ohjaajat että jäsenet täyttävät tavoitteita koskevaa kysymyslomaketta ja 
keskustelevat tavoitteistaan. Tutkimuksessa kysytään, millaista tavoitteellisuuden 
ihannetta ja tavoitteiden asettamisen ja toteuttamisen prosessia klubitalon työntekijät 
konstruoivat puheessa ja puhetekojen kautta esitellessään omia tavoitteitaan ja 
kommentoidessaan mielenterveyskuntoutujien eli klubitalon jäsenten tavoitteita 
tavoitetoritapaamisissa. Analyysimetodina toimii keskustelunanalyysi ja näkökulmana 
analyysissa diskursiivinen psykologia. Analyysissa hyödynnetään ammatillista 
vuorovaikutusta ja ryhmänohjausta koskevaa kirjallisuutta.  

Aineiston perusteella todetaan, että klubitalon jäseniä kannustetaan muotoilemaan 
tavoitteita itse omien arvojen tai motivaation pohjalta. Ohjaajat korostavat tavoitteiden 
henkilökohtaisuutta ja asemoivat tavoitteet yksilön oman asiantuntijuuden ja vastuun 
alueelle. Ohjaajat korostavat vapaaehtoisuutta ja tavoitteiden henkilökohtaisuutta, mutta 
saattavat ohjata sekä välitavoitteiden että pitkän aikavälin tavoitteiden asettamisessa. 



 

 
Jäseniä ohjataan kohti konkreettisia toimia. Ohjaaminen on hienovaraista ja tapahtuu 
esimerkiksi kysymysten tai uudelleentulkintojen kautta. Ohjaajat luovat myös malleja 
jäsenille kertomalla omista tavoitteistaan. Tavoitteiden ei tarvitse koskea työllistymistä, 
eikä tavoitteissa edistymiselle aseteta odotuksia. Vaikka tavoitetori perustuu 
vapaaehtoisuuteen, jäseniltä odotetaan halua asettaa itselleen tavoitteita ja osallistumista 
tavoitteita koskevaan keskusteluun.  

Jäseniä autetaan sisäistämään tavoitteellisuuden tekniikoita erilaisin vuorovaikutuksellisin 
keinoin sekä tavoitelomakkeen kysymyksenasettelun kautta. Ohjaajat eivät pyri 
muokkaamaan jäsenten tavoitteiden tai unelmien kohdetta vaan tapoja, joilla he pyrkivät 
saavuttamaan niitä. Tavoitteellisuuden ihanne, joka tavoitetorilla rakentuu, vertautuu 
itseohjautuvuusteorian painottamiin inhimillisiin tarpeisiin, omaehtoisuuden, kyvykkyyden 
ja yhteenkuuluvuuden kokemuksiin. Itseohjautuvuusteoria voidaan nähdä uusliberaalin 
itsehallinnan työkaluna, joka tuottaa tavoitteellisia subjekteja.  
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1. JOHDANTO  
 
Mielenterveyden ongelmat ovat viime vuosikymmeninä yleistyneet suomalaisessa 

yhteiskunnassa: aikuisväestöstä 20±25 % sairastaa vuosittain mielenterveyden 

häiriöitä ja noin puolet suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeistä on 

mielenterveysperusteisia (Mielenterveysseura). Mielenterveyskuntoutumisen muodot 

vaihtelevat lääkehoidosta yksilö- ja ryhmäterapioihin ja erilaisiin yhteisöllisiin 

kuntoutusmuotoihin, jotka edistävät toiminta- ja työkykyä (Mielenterveystalo). 

Kuntoutusta edistäviä tekijöitä on monenlaisia, ja ne riippuvat yksilön 

elämäntilanteesta.  

Vertaistukeen ja yhteisöllisyyteen toimintansa perustavat klubitalot ovat yksi toimija, 

jonka tavoitteena on parantaa kuntoutujan hyvinvointia vapaaehtoisen työn ja 

yhteisöllisen toiminnan kautta. Suomen Akatemian ja Helsingin yliopiston rahoittama 

VOIS-hanke (lyhenne sanoista voimaantuminen, osallisuus, interaktio, sosiaalisuus) 

on tehnyt sosiologista tutkimusta eteläsuomalaisista klubitaloista. Hankkeen 

tavoitteena on tuottaa uutta tietoa vuorovaikutuksesta mielenterveyskuntoutujien 

kanssa (www.vois.fi). Sain hankkeen kautta tutkimusmateriaaliksi videoaineiston, 

jossa klubitalon jäsenet ja työnvalmentajat tapaavat ryhmässä ja keskustelevat omista 

tavoitteistaan. Näitä tunnin mittaisia ryhmätapaamisia kutsutaan tavoitetoreiksi, ja 

niitä on videoituna kaiken kaikkiaan seitsemän.  

Aloitin tutkimuksen tekemisen perehtymällä aineistoon motivoimattomasti ja vailla 

ennakko-oletuksia. Aiemmassa mielenterveyskuntoutujia koskevassa tutkimuksessa 

esiintyvä vertaistuki tuntui aluksi sopivan näkökulmaksi tavoitetoria koskevan 

aineiston tarkasteluun. Tutkimuksen edetessä päädyin kuitenkin muuttamaan 

tutkimuksen fokusta vertaistuen tuottamisesta tavoitteellisuuteen. Tähän oli syynä 

ennen kaikkea se, että aineisto piti sisällään suoraan nimenomaan tavoitteiden 

asettamista ja siitä keskustelua. Teema myös kiinnosti minua enemmän: alun perin 

olin suunnitellut tutkivani maisterintutkielmassani työn ja työnteon symbolista 

merkitystä, ja tavoitteellisuuden tutkiminen tuntui vastaavan samaan kysymykseen. 

Kiinnostuin siitä, millaisia psykologisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä 

tavoitteellisuudella (niin asenteena kuin sosiaalisena toimintana) on. Tavoitteellisuutta 

ei myöskään ole ryhmänohjauksen kontekstissa tutkittu samassa määrin kuin 
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vertaistukea.  

Psykologisessa tutkimuksessa tavoitteellisuutta on tutkittu esimerkiksi 

motivaatioteorioiden kautta. Tavoitteellisuutta ja motivaatiota on nähdäkseni 

mielekästä tutkia myös sosiologisesti. Työnantajat hakevat motivoituneita 

työntekijöitä, ja motivaatio onkin noussut kaikkein tärkeimmäksi 

rekrytointipäätökseen vaikuttavaksi tekijäksi yrityskulttuuriin sopimisen ja 

työkokemuksen edelle (Kansallinen rekrytointitutkimus 2021 ± Duunitori). 

Motivaatio ja tavoitteellisuus voidaankin nähdä ajassamme tavoiteltavina ja 

hyveellisinä ominaisuuksina. Brittisosiologi Nicolas Rosen ajattelussa, joka rakentuu 

Michel )RXFDXOW¶Q�KDOOLQQDQ�WHRULRLOOH��\NVLO|LWl�RKMDWDDQ�NRKWL�RPDHKWRLVXXWWD�MD�

yritteliäisyyttä. Hyvinvoinnin ammattilaisten tehtävä on yksilön autonomian 

tukeminen ja työkalujen antaminen, joiden avulla yksilö voi ottaa vastuuta elämästään 

ja toimia tavoitteellisesti.  

Tarkastelen tässä tutkielmassa sitä, millaista tavoitteellisuuden ihannetta ja 

tavoitteiden asettamisen ja toteuttamisen prosessia tavoitetorin ohjaajat konstruoivat 

puheessa ja puhetekojen kautta esitellessään omia tavoitteitaan ja kommentoidessaan 

jäsenten tavoitteita. Analysoin tavoitetoreilla käytyjä keskusteluja käyttäen 

tutkimusmetodina keskustelunanalyysia. Teoreettisena viitekehyksenä toimii 

sosiaalinen konstruktionismi ja diskursiivinen psykologia sekä hallintateoria ja 

ryhmänohjauksen vuorovaikutustutkimus. Tavoitteenani on tehdä kontribuutio 

klubitaloja ja mielenterveyskuntoutumista koskevaan tutkimukseen tavoitteellisuuden 

näkökulmasta.  

2. AIKAISEMPI TUTKIMUS  

2.1. KLUBITALOT  
 

Klubitalot ovat työttömille mielenterveyskuntoutujille suunnattuja yhteisöjä. 

Klubitalojen yhteisön muodostavat jäsenet, joista monet ovat 

mielenterveyskuntoutujia, sekä palkattu henkilökunta, joka koostuu mielenterveyden 

ammattilaisista. Klubitalon toimintaan osallistuminen on mielenterveyskuntoutujalle 

vapaaehtoista, ja toiminta täydentää muita psykososiaalisia palveluita 

(www.suomenklubitalot.fi).  Tavoitteena on elämänlaadun parantuminen yhteisöllisen 
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toiminnan kautta. Ensimmäinen klubitalo aloitti toimintansa Suomessa 1995, ja tähän 

mennessä klubitalojen lukumäärä on Suomessa kasvanut 23:een. Toimintamallia 

koordinoi kansainvälisesti Clubhouse International-järjestö. Klubitalojen toiminta 

perustuu Hännisen (2016) mukaan ³vertaistukeen, tasa-arvoisuuteen, yhteisöllisyyteen 

ja jlsenten ellmlnhallinnan ja itsemllrllPLVHQ�YDKYLVWXPLVHHQ´. 

Klubitalojen rahoituksesta noin puolet tulee kunnilta ja toinen puoli Sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta. Yhtenä edellytyksenä rahoitukselle on, 

että klubitaloilla on työllistymistä edistävää toimintaa. Klubitalojen toiminta perustuu 

työpainotteiseen päivään, joka noudattelee rakenteeltaan tavallista työpäivää 

taukoineen. Työtehtäviä on keittiö- ja toimistopuolella, ja niihin osallistuminen on 

vapaaehtoista. Lisäksi klubitaloilla on tarjolla yksilöllistä ohjausta ja tukea 

työelämään tai opintoihin paluuseen sekä mahdollisuus siirtymätyöhön 

(www.suomenklubitalot.fi). Siirtymätyö tarkoittaa klubitalon kautta järjestettyä 

työpaikkaa, jonka kautta siihen valittu klubitalon jäsen voi saada työkokemusta. 

Klubitaloilla järjestetään myös muuta vaihtelevaa ohjelmaa, johon jäsenillä on 

mahdollisuus vaikuttaa, kuten keväällä 2017 vuoroviikoin järjestetyt tavoitetorit. 

Tavoitetoritapaamiset ovat vapaaehtoisia ja kestoltaan ne ovat yhden tunnin mittaisia.  

Suomessa klubitaloista tehtyä tutkimusta löytyy ensimmäistä kertaa vuodelta 1995 

jolloin klubitalotoiminta alkoi Suomessa. Kuntoutussäätiön julkaisemassa kirjassa 

vuodelta 2000 klubitaloja tarkastellaan mielenterveyskuntoutuksen ja työllistymisen 

uusina keinoina. Stakes on julkaissut vuonna 2003 klubitaloja käsittelevän teoksen, 

jossa yhteisöllisyys ja vertaistuki nostetaan tärkeiksi kuntoutumista edistäviksi 

tekijöiksi mielekkään työnteon ohella: sosiaalinen tuki katsotaan tärkeäksi 

hyvinvointia ylläpitäväksi tekijäksi, ja osallistuminen esimerkiksi vertaisryhmiin 

WDUMRDD�PDKGROOLVXXGHQ�´S\V\l�NLLQQL�HOlPlQPHQRVVD�MD�WXQWHD�NXXOXYDQVD�MRXNNRRQ´�

(Pöyhönen toim. 2003, 58). Kuntouttavan sosiaalityön alalta klubitaloja on tutkinut 

lisensiaatin työssään Veli-Matti Isojoki (2010) voimaantumisen ja osallisuuden 

näkökulmasta.  
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2.2. VOIS-HANKKEEN TUTKIMUS 
 

Eniten tutkimusta klubitaloista on tehty VOIS-hankkeessa, jonka kautta on julkiastu 

useita tutkimusartikkeleita vuosien 2018 ja 2021 välillä. Valkeapään et al. (2018) 

tutkimus selvitti, millä tavoin osallistujat kuvasivat yhteistä päätöksentekoa ja millä 

tavoin valintapäätöksiä vuorovaikutustilanteessa tehtiin. Päätöksentekoa kuvattiin 

yhteisöllisyyden ideologian ja toipumisorientaatioideologian kautta, toisaalta jäsenten 

voimaantumista ja itsemääräämisoikeutta ja toisaalta avoimuutta ja yhteistyötä 

ryhmässä korostaen. Tutkimuksessa havaittiin, ettei kumpikaan ideologia toteutunut, 

vaan ryhmänohjaaja päätyi yleensä tekemään lopullisen valinnan, valiten jäsenen, 

joka todennäköisimmin onnistuisi siirtymätyössä. Myös toisessa päätöksenteon 

rakentumista koskevassa tutkimuksessa (Stevanovic et al., 2018) todettiin, että 

ohjaajat ottavat enemmän vastuuta vuorovaikutuksen etenemisestä ja päätöksen 

syntymisestä kuin kuntoutujat. Tämä on ristiriidassa toiminnan taustalla vaikuttavan 

toipumisorientaation kanssa. Ohjaajien haasteena on varmistaa jäsenten tasavertainen 

osallistuminen vuorovaikutukseen ja toisaalta päätösten aikaansaaminen.  

Hankkeessa tutkittiin myös ohjaajien osallistamispyrkimyksiä. Jäseniä yritettiin 

kutsua keskusteluun sekä suorilla kysymyksillä, joissa saatettiin tiedustella 

mielipidettä, että implisiittisemmillä tavoilla, kuten ehdotuksilla. Jolleivät jäsenet 

antaneet riittävää vastausta, ohjaajat veivät keskustelun päätökseen keskenään. 

(Weiste, Lindholm et al, 2021). 

Niska et al. (2021) tutkivat tapoja, joilla klubitalon työntekijät ohjaavat 

mielenterveyskuntoutujia hallitsemaan mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa 

siirtymätyöpaikassa. Sekä mielenterveysongelmista kertominen että kertomatta 

jättäminen sisältävät niin riskejä kuin mahdollisuuksia, joten stigmanhallinta perustuu 

näiden vaihtoehtojen ja niiden mahdollisten seurausten kanssa tasapainoilemiselle. 

VOIS-hankkeen kautta tutkittiin myös (Weiste, Stevanovic et al, 2021), millä tavoin 

mielenterveysongelmista puhuttiin klubitalolla. Jäsenet puhuivat mielenterveyden 

ongelmista ennen kaikkea selittäessään aukkoja työhistoriassaan. Ohjaajat reagoivat 

usein antamalla ymmärtää, että kuvatut tilanteet olivat normaaleja, eivätkä liittyneet 

mielenterveyden ongelmiin. Tutkimuksen päätelmä on, että ohjaajat sulkevat tällä 

tavoin implisiittisesti pois keskustelua mielenterveyden ongelmista.  
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Kohteliaisuuksien käyttöä koskeneessa tutkimuksessa todettiin, että mielenterveyden 

ammattilaiset saattoivat käyttää kohteliaisuuksia erilaisiin tarkoituksiin. Niillä 

saatettiin rohkaista jäseniä osallistumaan yhteisöön, lisätä jäsenen painetta vastata, 

sulkea pois keskustelunaiheita tai valmistella jäsentä negatiiviseen päätökseen. Kaikki 

pyrkimykset eivät olleet jäsenen kautta positiivisia, mutta koska kohteliaisuus toimii 

vuorovaikutuksessa positiivisena viestinnän muotona, vastaanottajan on hyvin vaikea 

torjua antajan pyrkimyksiä. (Weiste et al., 2021) 

Edellä mainituissa VOIS-hankkeen tutkimuksissa on hyödynnetty menetelmänä 

keskusteluanalyysia. Lisäksi hankkeessa on tutkittu osallistujien fyysisiä responsseja 

päätöksenteon aikana tehtyihin ehdotuksiin (Stevanovic et al., 2021) sekä verrattu 

masentuneiden ja ei-masentuneiden osallistujien responsseja (Koskinen et al., 2021). 

Tavoitteellisuuden näkökulmasta klubitalon toimintaa ei ole vielä tutkittu. 

2.3. TOIPUMISORIENTAATIO 
 
Klubitalon toimintaa ohjaa toipumisorientaatio. Se on ajattelun ja toiminnan 

viitekehys, joka asettaa keskiöön yksilön henkilökohtaisen toipumisprosessin, eikä 

esimerkiksi palveluita tai kliinisiä tavoitteita. Toipumisorientaation keskeisiin 

arvoihin kuuluvat henkilösuuntautuneisuus, osallisuus, itsemääräämisoikeus, 

kasvumahdollisuudet, kokemuksellisuus ja subjektiivisuus. Taustalla vaikuttaa monia 

psykologisia teorioita esimerkiksi humanistisen psykologian, eksistentialismin, 

kognitiivisen psykologian, sosiaalisen konstruktionismin, motivaatioteorioiden ja 

positiivisen psykologian alueelta. Kokemusasiantuntijuus, sosiaalinen tuki ja 

vertaistuki ovat keskeisiä tekijöitä, jotka auttavat toipumisorientaation edistämistä. 

(Nordling & Rissanen, 2020) 

Raeburn et al. (2014) toteavat, että toipumisorientaatiossa on paljon yhtäläisyyksiä 

niin kutsutun itseohjautuvuusteorian (self-determination theory) kanssa, ja että 

itseohjautuvuusteorian kautta voidaan tarkastella myös klubitalojen toimintaa. 

Nordlingin ja Rissasen (2020) mukaan itseohjautuvuusteorian arvot liittyvät 

toipumisorientaation arvoihin, erityisesti itsemääräämisoikeuteen, osallisuuteen ja 

kasvumahdollisuuksiin. 
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Itseohjautuvuusteoria on Ryanin ja Decin (2000) kehittämä motivaatioteoria, jonka 

mukaan ihmisen hyvinvointi, merkityksellisyyden kokemus ja sisäinen motivaatio 

perustuu kolmen keskeisen tarpeen täyttymiselle: omaehtoisuuden eli autonomian, 

kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tarpeet. Omaehtoisuus tarkoittaa sitä, että 

ihminen on vapaa päättämään omasta toiminnastaan, että hän toimii omista 

lähtökohdistaan ja omasta motivaatiostaan käsin. Kyvykkyyden kokemus on 

kokemusta siitä, että saa asioita aikaan, onnistuu ja selviää haasteista. Se vaatii sitä, 

että tavoitteet ovat haastetasolla, joka on mahdollista saavuttaa. Yhteenkuuluvuus 

viittaa ihmisen sosiaalisiin tarpeisiin ja yhteyden kokemukseen. Henkilön sisäinen 

motivaatio kasvaa näiden tarpeiden täyttyessä ja mitä itsenäisempänä hän kokee 

toimintansa. Sisäinen motivaatio mahdollistaa optimaalisen toimintakyvyn eli 

itseohjautuvuuden. (Nordling & Rissanen, 2020) 

Raeburn et al. (2014) tarkastelevat eri tapoja, joilla klubitalo vahvistaa 

itseohjautuvuusteorian keskeisiä arvoja. Heidän mukaansa klubitalo tukee 

omaehtoisuutta perinteisiä mielenterveyspalveluita paremmin, koska se antaa 

mahdollisuuden osallistua toimintaan omista lähtökohdista käsin, vapaaehtoisuuteen 

perustuen. Klubitalon työpainotteinen päivä ja mahdollisuus suunnitella itse 

ohjauksen teemoja, sekä klubitalon työnhakuun, viestintä- ja ihmissuhdetaitoihin 

tarjoama tuki vahvistavat jäsenten kyvykkyyden kokemusta. Klubitalo tarjoaa lisäksi 

kävijöilleen yhteisön, ja se vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta myös 

NLHOHQNl\W|VVl��NlYLM|LGHQ�NXWVXPLQHQ�´MlVHQLNVL´�´SRWLODDQ´�WDL�´DVLDNNDDQ´�VLMDDQ�

asettaa heidät yhdenvertaisempaan asemaan työntekijöiden kanssa.  

Itseohjautuvuusteorian viitekehyksessä ammattilaisen tehtävä on `tukea asiakkaan 

autonomiaa` eli auttaa tätä suuremman motivaatiotason saavuttamisessa. Ohjailevan 

tai autoritaarisen otteen sijaan ammattilaisen ote on valmentava ja motivoiva, 

asiakkaan näkökulmat ja tarpeet huomioiva ± asiakas on keskiössä. Tavoitteena on 

vahvistaa asiakkaan itseohjautuvuutta antamalla asiakkaalle tämän tarvitsemaa tietoa, 

jotta tämä voi itse tehdä elämäänsä koskevia päätöksiä. (Raeburn et al., 2014) 

Toipumisorientaatio, klubitalolla vaikuttava ideologia, ei ole identtinen 

itseohjautuvuusteorian kanssa, vaikka yhteisiä piirteitä löytyykin. Tavoitetorin 

kontekstissa itseohjautuvuusteoria antaa kuitenkin mielenkiintoisia näkökulmia. 

Koska ryhmässä käsitellään jäsenien tavoitteita, kytkeytyvät ammattilaisten työtä 
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ohjaavat arvot nähdäkseni ennen kaikkea niihin toipumisorientaation arvoihin, jotka 

linkittyvät itseohjautuvuusteoriaan: itsemääräämisoikeuteen, osallisuuteen ja 

kasvumahdollisuuksiin.  

3. TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET 
 

3.1. SOSIAALINEN KONSTRUKTIONISMI 
 
Mielenterveyden ongelmia on perinteisesti tutkittu individualistisesta perspektiivistä. 

Sosiologinen tutkimus mielenterveyden häiriöistä ottaa eri tavoin kantaa 

individualistiseen tarkastelutapaan. Tiivistetysti voidaan sanoa, että sosiologisessa 

mielenterveysongelmien tutkimuksessa on neljä erilaista tarkastelutapaa: etiologia, 

sosiologinen psykologia, reaktioteoriat sekä sosiaalinen konstruktionismi. Etiologinen 

tarkastelutapa keskittyy mielenterveyden ongelmiin ja oireisiin ja hakee niille 

sosiaalisia syitä: se tutkii, miten erilaiset sosiaaliset tekijät (luokka, asuinalue, 

etnisyys ym.) korreloivat mielenterveyden ongelmien kanssa. Sosiologinen 

psykologia puolestaan tarkastelee oireiden esittämistä sosiaalisesti ja historiallisesti 

rakentuneena kulttuurisena tuotteena. Sosiaalisen reaktion (social response) teoriat 

sekä sosiaalinen konstruktionismi eivät puolestaan lainkaan keskity oireiden laatuun 

tai niiden aiheuttajiin. Sosiaalisen reaktion teoriat tarkastelevat tapaa, jolla oireiden 

kokemiseen suhtaudutaan, miten oireita määritellään ja kategorisoidaan. (Horwitz, 

2013) 

 

Tutkielmani ontologisena lähtökohtana on sosiaalinen konstruktionismi. Sosiaalisen 

konstruktionismin perusajatus on, että sosiaalinen todellisuus rakentuu ihmisten 

välisissä vuorovaikutussuhteissa (Berger&Luckman, 1994). Ei ole absoluuttista 

totuutta, vaan totuus ja tieto on sosiaalisesti rakentunutta. Koska tieto ja sosiaalinen 

toiminta ovat yhteen kietoutuneita, vaikuttaa kulloinkin vallalla oleva käsitys 

totuudesta m\|V�WRLPLQWDWDSRLKLQ��6XKWDXWXPLQHQ�HVLPHUNLNVL�´SRLNNHDYXXWHHQ´�

liittyy siihen, miten poikkeavuus ymmärretään ja määritellään (Nordling & Rissanen, 

2020). Sosiaalisen konstruktionistinen mielenterveysongelmien tutkimus lähteekin 

liikkeelle ajatuksesta, että mielenterveyden ongelmat liittyvät normaalia ja 

epänormaalia käytöstä määritteleviin sosiaalisiin sääntöihin: tietynlainen käytös on 
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tietyssä kulttuurisessa kontekstissa määritelty epänormaaliksi ja linkitetty 

mielenterveyden häiriöön. (Horwitz, 2013)  

3.2. ITSEHALLINTA  
 
0LFKHO�)RXFDXOW¶Q�KDOOLQWDWHRULRLKLQ��JRXYHUQPHQWDOLWp��SHUXVWDYD�NLUMDOOLVXXV�RQ�

käsitellyt uusliberaalia subjektiutta, ns. yritteliään kansalaisen (enterprising self) 

ihannetta. Brittiläisen sosiologin Nikolas Rosen (1996, 150) mukaan tämän ihanteen 

mukainen yksilö on vahva subjekti, joka pyrkii elämässään autonomisuuteen ja täyden 

potentiaalinsa toteuttamiseen. Yksilö on itse vastuussa niin kohtalostaan kuin omasta 

todellisuudestaan, ja hän luo itse merkityksellistä elämää omien valintojensa kautta.  

Rosen (2008, 147±149) mukaan nykyinen poliittinen kulttuuri on ennen kaikkea 

liberaali, demokraattinen sekä pluralistinen. Tässä kontekstissa vallankäyttö ei perustu 

kontrolliin tai pakottamiseen. Valta ei merkitse pakkoa, vaan yksilönvapautta. Jotta 

yksilö käyttäisi vapauttaan toivotulla tavalla, pyritään yksilön toimintaan 

vaikuttamaan subjektiuden tasolla. Tavoitteena on, että yksilö sisäistää haluttuja 

ajattelu- ja toimintatapoja, kykyjä ja ominaisuuksia, ja toteuttaa niitä vapaasti itse.  

Rosen mukaan tavoitteena on saada yksilöiden tavoitteet ja toiminta korreloimaan 

laajempien poliittisten tavoitteiden, kuten kansallisen hyvinvoinnin kanssa. 

Liberaalidemokratioissa yksilöiden hallinta tapahtuu näiden vapauden ja toiveiden 

kautta, ei niitä vastaan. Uusliberaali hallinta onkin ennen kaikkea yksilöiden 

ohjaamista itsehallintaan. Tavoitteena on erilaisten diskurssien, käytäntöjen ja 

teknologioiden avulla ohjata vapaita yksilöitä toimimaan ja arvioimaan itseään 

poliittisten tavoitteiden mukaisesti. Näitä tekniikkoja käyttävä asiantuntijakoneisto 

koostuu esimerkiksi lääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä, psykologeista ja ohjaajista, 

jotka pyrkivät toiminnassaan objektiivisuuteen ja tehokkuuteen. Eksistentiaaliset 

kysymykset eivät enää asetu uskonnon tai moraalin alueelle, vaan ne ovat muuttuneet 

teknisiksi, hyvinvointia koskeviksi kysymyksiksi, joihin voivat vastata hyvinvoinnin 

ammattilaiset. (Rose, 1996, 150±155) 

Rosen mukaan uusliberaali yhteiskunta pyrkii eri käytänteiden ja teknologioiden 

avulla kannustamaan ja ohjaamaan yksilöitä yritteliäisyyteen ja omaehtoisuuteen. 

Yritteliäisyys on rohkeutta, tarmokkuutta, aloitteellisuutta, kunnianhimoa, 

laskelmointia ja riskinottoa, sekä henkilökohtaista vastuuta, joilla tavoitellaan 
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kilpailukykyä, tehokkuutta ja tuottavuutta (Rose, 1996, 154). Yksilön tulisi itse ohjata 

itseään kohti maksimaalista kykyjensä realisointia, suunnitella oma tulevaisuutensa ja 

muokata itseään tarvittavalla tavalla. Rosen mukaan yritteliään yksilön aktiivinen ja 

laskelmoiva toiminta kohdistuu itseen ja itsen muokkaamiseen. Yksilöitä rohkaistaan 

tekemään itsestään projekti, työstämään tunne-elämäänsä, ihmissuhteitaan ja 

suhdettaan työhön. Samalla korostuu yksilön omaehtoisuus ± hän on oman 

olemassaolonsa herra, joka hallitsee toimiaan, määrittää omat tavoitteensa ja täyttää 

tarpeensa omin voimin (Rose, 1996, 159). Hyvinvoinnin ammattilaisten tehtävä on 

antaa tarvittavat työkalut. Potilaat tai asiakkaat johdatellaan riippuvuudesta 

itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. (Rose, 1999, 218) 

Rosen ajatusten kautta voidaan lukea myös Ryanin ja Decin itseohjautuvuusteoriaa. 

Ne yhtäläisyydet, joita itse näen Rosen ajattelun ja itseohjautuvuusteorian välillä, ovat 

yksilön autonomian ja vastuun korostuminen ja toisaalta tuottavuuden korostuminen. 

Kuten Deci ja Ryan (2000) toteavat, motivaation tutkimus on aiheellista, koska 

motivoitunut henkilö on tuottava. Tuottavuus on tärkeä tekijä uusliberaalissa 

yhteiskunnassa, joka tarvitsee tuottavia yksilöitä. Pluralistisessa yhteiskunnassa sillä 

ei ole niinkään väliä, mihin yksilön motivaatio ja sitä kautta tuottava toiminta 

kohdistuu ± pääasia, että yksilö on motivoitunut ja tuottava.  

Ryanin ja Decin ajattelussa yksilön autonomian ja vastuun lisääntyessä, eli yksilön 

omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksen kasvaessa, myös 

hänen hyvinvointinsa ja ennen kaikkea sisäinen motivaationsa kasvaa. On siis yksilön 

psykologisen hyvinvoinnin kannalta edullista hyödyntää ajattelun ja kokemisen 

tapoja, jotka vahvistavat tämän omaehtoisuutta ja kyvykkyyttä. Kun näitä 

ominaisuuksia peilataan Rosen ajatuksiin, voidaan ajatella, että kyseiset ominaisuudet 

ovat juuri niitä, joita yhteiskunta yksilöltä toivoo. Kuten aiemmin kuvasin, yksilöä 

autetaan ja kannustetaan sisäistämään näitä työkaluja. Myös ammattilaisen tehtävä, 

yksilön autonomian tukeminen, on itseohjautuvuusteoriassa ja Rosen kuvauksessa 

samankaltainen. Voidaan ajatella, että ammattilaisen tehtävä on auttaa yksilöä 

tavoitteiden asettamisessa mutta ennen kaikkea tavoitteellisuuden, tavoitteellisen 

ajattelun, sisäistämisessä. 
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3.3. AMMATILLINEN VUOROVAIKUTUS  
 
Vuorovaikutuksen tutkimus nojaa symbolisen interaktionismin teorioihin, jotka 

korostavat vuorovaikutusta inhimillistä todellisuutta muovaavana tekijänä. Tässä 

katsantokannassa inhimillinen toiminta ja merkitykset rakentuvat vuorovaikutuksessa. 

Niiden muotoutumiseen vaikuttavat toki myös yksilön sisäiset, psykologiset tekijät 

sekä kulttuuriset tekijät (ympäröivä yhteiskunta ja sen rakenteet), mutta ennen 

kaikkea vuorovaikutus ja sen dynamiikka (van Nijnatten ja Suoninen, 2014, 138). 

Vuorovaikutus on aina keskustelijoiden yhteistä toimintaa, ja se voidaan nähdä 

ammatillisessakin kontekstissa keskustelijoiden yhteistyönä, jossa näiden näkemyksiä 

ja mielipiteitä luodaan, muokataan ja niistä neuvotellaan (Juhila et al., 2014, 9-10).  

 

Yksinkertaisimmillaan ammatillinen vuorovaikutus eroaa arkisesta 

vuorovaikutuksesta siinä, että institutionaalisessa vuorovaikutuksessa keskustelulla on 

tavoite (Juhila et al., 2014, 9) ja se tapahtuu yksilöiden välillä, joilla on kyseisessä 

vuorovaikutustilanteessa instituution sanelemat identiteetit ja roolit (esim. 

lääkäri/potilas, sosiaalityöntekijä/asiakas). Nämä roolit eivät yleensä ole annetussa 

vuorovaikutustilanteessa keskenään tasa-arvoisessa suhteessa. Vuorovaikutuksessa 

vaikuttavat vahvasti myös ammattilaisen sisäistämät instituutiokohtaiset prosessit ja 

viitekehykset. Institutionaalinen kehys asettaa rajoituksia sille, millaisia 

kontribuutioita keskusteluun kultakin osapuolelta odotetaan. (Juhila et al., 2014, 20) 

 

Institutionaalinen vuorovaikutus rakentuu vuorovaikutuksen perussäännöille, joihin 

liittyy odotus siitä, että keskustelu rakentuu vuoroille (Juhila et al., 2014, 11). Vuorot 

muodostavat toimintajaksoja. Yksi keskustelua jäsentävä rakenne ovat vierusparit, 

jotka ovat ikään kuin vakiintuneita toimintajaksoja. Niillä tarkoitetaan sitä, että tietyt 

ilmaisut vaativat vastaukseksi määrättyjä ilmaisuja. Esimerkiksi tervehdykseen 

vastataan tervehdyksellä, kysymykseen vastauksella. Vierusparit eivät tietenkään ole 

absoluuttisia siinä, että tervehdystä automaattisesti seuraa tervehdys aina kaikissa 

tilanteissa. Pikemminkin ne indikoivat sitä, että sujuva ja ongelmaton 

keskustelutilanne noudattelee näitä sääntöjä ± jos niitä ei noudateta, merkitsee se 

yleensä jonkinlaista häiriötä vuorovaikutustilanteessa. (Juhila et al., 2014, 17±18) 
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Keskustelua jäsentävät myös vuorovaikutukselliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka 

usein kulkevat käsi kädessä. Esimerkiksi sosiaalityössä ammattilainen kysyy 

asiakkaan tilannetta koskevia kysymyksiä, joihin vastaaminen on asiakkaalle samaan 

aikaan oikeus ja velvollisuus. Vastaaminen muodostuu oikeudeksi, koska esitetyt 

kysymykset koskettavat asiakasta ja tällä on oikeus omaa elämäänsä koskettavaan 

tietoon. Koska asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja oikeutettu sitä koskevaan 

tietoon, vastaaminen muodostuu myös asiakkaan vuorovaikutukselliseksi 

velvollisuudeksi. (Juhila et al., 2014, 10±18) 

 

Ammatillinen vuorovaikutus ryhmässä 
 

Tarkastelen tässä luvussa ammatillista vuorovaikutusta ryhmäkontekstissa ja 

vuorovaikutuksellisia keinoja, joita ryhmänohjaaja voi ryhmänohjaustilanteessa 

käyttää. Trotzerin (2006, 168) mukaan ryhmänvetäjän tavoitteena on ennen kaikkea 

auttaa ryhmän jäseniä muuttamaan omaa käytöstään. Ryhmänvetäjä siis käyttää 

valtaa, mutta Trotzerin mukaan tämä ei tapahdu pakottamalla vaan suostuttelemalla. 

Vetäjän vaikutus koko ryhmän toimintaan on suuri. Sekä vetäjän persoona että käytös 

vaikuttavat siihen, miten ryhmä toimii, ja sen vuoksi itsetietoisuus on tärkeä 

ominaisuus ryhmänvetäjälle. Esimerkiksi omien mielipiteiden ja arvojen 

tiedostaminen on tärkeää, koska vetäjän näkemykset yleensä välittyvät väistämättä 

ryhmälle.  (Trotzer, 2006, 168±169) 

 

Trotzer (2006, 181) on identifioinut ryhmänohjauksessa tarvittavat taidot tai keinot 

reaktiivisiksi, interaktiivisiksi ja aktiivisiksi. Näistä reaktiiviset keinot viittaavat 

ohjaajan tapoihin reagoida vuorovaikutuksessa. Interaktiiviset keinot puolestaan 

liittyvät ryhmän moderointiin. Aktiiviset keinot ovat tapoja, joilla ryhmänvetäjä voi 

proaktiivisesti ohjata ryhmän toimintaa.  

 

Reaktiiviset keinot perustuvat aktiiviseen kuunteluun. Aktiivisella kuuntelulla 

ryhmänvetäjä kommunikoi puhujalle hyväksyntää, kunnioitusta, ymmärtämistä ja 

välittämistä. Vetäjä voi osoittaa kuuntelevansa aktiivisesti esimerkiksi toistamalla 

suoraan ryhmän jäsenen lausunnon. Formuloinniksi kutsutaan sitä, kun ammattilainen 

toistaa lausunnon, mutta korostaa mahdollisesti jotakin tiettyä asiaa tai tekee sen 

näkyvämmäksi. Ammattilainen voi myös peilata jäsenen sanomaa kommentoimalla 
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esimerkiksi kerrottua sisältöä tai siihen liittyviä tunteita, ja näin osoittaa 

ymmärtäneensä puhujaa. Vetäjä voi myös tarjota toista näkökulmaa tai 

uudelleentulkintaa puhujan kertomuksesta, mikä tosin vaatii hienovaraisuutta.  

 

Muita keinoja ovat sanotun selventäminen (selventämisessä auttaminen tai 

selventämisen pyytäminen) ja yhteenvedon tekeminen. Ryhmänohjaaja voi viestiä 

aktiivista kuuntelua myös sanattomasti. Eräs hyvin käytetty keino on seuraaminen 

(tracking). Sillä viitataan nonverbaalisiin vuorovaikutuksen tapoihin, kuten puhujan 

VHXUDDPLVHHQ�NDWVHHOOD��Q\|N\WWHO\\Q�MD�O\K\LVLLQ�ODXVDKGXNVLLQ��´PP´��´QLLQ´��

´N\OOl´�MQH����MRLOOD�llQHVVl�ROHYDD�URKNDLVWDDQ�SXKumaan ja jatkamaan. Toisaalta 

ohjaaja voi myös antaa huomionsa kiertää muussa ryhmässä ns. skannaamalla eli 

tarkkailemalla katseellaan muita.  (Trotzer, 2006, 182±185) 

 

Interaktiivisiin keinoihin kuuluu ryhmän moderointi. Vetäjä pyrkii varmistamaan, että 

kaikki saavat puheenvuoron ja toisaalta että kaikki relevantit näkökulmat ja huomiot 

nostetaan keskusteluun. Ryhmänvetäjä voi nostaa esiin ryhmän jäseniä yhdistäviä 

tekijöitä koheesion luomiseksi tai antaa yksittäiselle jäsenelle tukea vaikean aiheen 

käsittelyyn tai puheenvuoron ottamiseen. Ryhmänvetäjä voi myös moderoida 

vuorovaikutusta katkaisemalla sellaista vuorovaikutusta, joka ei edistä ryhmän 

tavoitetta, esimerkiksi jos puhuja poikkeaa aiheesta tai jaarittelee. Vetäjä voi 

tällaisessa tilanteessa esimerkiksi siirtää puheenvuoron toiselle tai vaihtaa aihetta. 

Ryhmänvetäjä myös vastaa ryhmän turvallisuudesta määrittelemällä 

vuorovaikutuksen rajat, puolustamalla jäseniä tai muistuttamalla näitä omista 

rajoistaan sen suhteen, mitä tietoa he haluavat itsestään jakaa. (Trotzer, 2006, 186±

190) 

 

Kysymysten esittäminen on eräs tärkeimmistä aktiivisista keinoista. Trotzer painottaa, 

että ryhmänvetäjän on panostettava kysymyksiin, jotka edistävät vuorovaikutusta 

halutulla tavalla: esimerkiksi avoimet kysymykset toimivat suljettuja paremmin. 

Vetäjä voi tarkentavilla kysymyksillä myös saada puhujan tai ryhmän avautumaan 

syvällisemmin jostakin aiheesta, tai hän voi konfrontaation avulla saada osallistujan 

kohtaamaan tai tunnistamaan esimerkiksi tämän käytökseen liittyviä ongelmia. 

Trotzer painottaa, että nämä keinot vaativat ohjaajalta erityistä hienotunteisuutta ja 

osallistujien taustojen ymmärtämistä. Ryhmänvetäjällä on myös aktiivinen rooli 
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ryhmän tunnelman luomisessa, ja hän voi tarpeen tullen vaikuttaa tunnelmaan: 

esimerkiksi huumorin avulla voi keventää synkkää tunnelmaa.  (Trotzer, 2006, 190±

194) 

 

Ryhmänvetäjä toimii myös mallina ryhmälle ja antaa malleja toimintatavoista. Entä, 

jos ammattilainen jakaa omia kokemuksiaan? Graduaineistossani on runsaasti tällaisia 

WDSDXNVLD��+DORVHQ�������������PXNDDQ�´VHFRQG�VWRU\´��DVLDNNDDQ�HOlPlQ�

vertaaminen omaan elämään) ei kuulu psykoterapeuttien työkaluihin. Trotzerin (2006, 

193±4) mukaan omakohtaisten kokemusten jakaminen sekä mallien antaminen ovat 

kuitenkin vaikuttavia ryhmäohjaamisen keinoja. Omien kokemuksien jakaminen voi 

olla keino pehmentää ammatillista vuorovaikutustilannetta, ja 

ryhmävuorovaikutustilanteessa se voi toimia osallistujille esimerkkinä siitä, millaisia 

kertomuksia he voivat tilanteessa jakaa. Se voi herätellä osallistujien ajattelua ja 

auttaa luomaan luottamuksellisen ilmapiirin, jossa osallistujat uskaltavat jakaa 

henkilökohtaisia kokemuksia. Lisäksi ryhmänohjaaja pystyy osoittamaan ryhmälle 

olevansa valmis osallistumaan prosessiin yhdessä muiden kanssa. Jakaessaan omia 

kokemuksiaan ryhmänvetäjän tulisi Trotzerin mukaan pitää mielessä se, onko 

jakamisesta hyötyä ryhmälle ja onko se tehokas tapa tuottaa malleja ryhmän 

toiminnalle. Trotzerin mukaan vetäjä toimii tahtomattaankin mallina muille 

osallistujille, minkä vuoksi vetäjän on tärkeä olla tietoinen tästä vaikutuksesta ja 

hyödyntää sitä sopivalla tavalla. 

 

Ryhmänohjaajan tärkeimpiä tehtäviä on vuorovaikutuksen mahdollistaminen ja 

fasilitoiminen. Esimerkiksi osallistujien kokemusten linkittäminen keskenään tai 

omakohtaisten kokemusten jakaminen ovat Trotzerin mukaan toimiva keino 

käynnistää ryhmän luonnollista vuorovaikutusta, minkä jälkeen ohjaajan tehtävä on 

pitää vuorovaikutusta käynnissä ja pyrkiä lisäämään osallistujien keskinäistä 

ymmärrystä vahvistamalla vuorovaikutusta.  Ryhmänvetäjän tehtävänä on myös 

ohjata vuorovaikutusta oikeaan suuntaan, puuttua mahdollisiin ongelmatilanteisiin, 

huolehtia siitä, että yhteiset pelisäännöt ovat kaikkien tiedossa ja että niistä pidetään 

kiinni, sekä ratkaista mahdollisia konflikteja. Ryhmänohjaajan tehtävänä on myös 

huolehtia siitä, että osallistujat ovat tietoisia yhteisistä tavoitteista sekä tavoittaa 

ryhmässä piileviä resursseja ja saada niitä yhteiseen käyttöön. (Trotzer, 2006, 197±

200) 
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Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin sellaisia ammattilaisen vuorovaikutuksen 

elementtejä, joiden olen tulkinnut liittyvän tuen antamiseen vuorovaikutuksessa. 

Esittelen arkaluontoisuuden merkitsemistä, formulointia ja uudelleentulkintaa sekä 

neuvon antamista ammattilaisen tapoina osoittaa tukea. Monet näistä 

vuorovaikutuskeinoista ilmentävät arkikommunikaatiossa eri asioita kuin 

ammatillisessa vuorovaikutuksessa. Ammattilaisen käyttäminä niillä voi olla jopa 

päinvastaisia seurauksia kuin arkivuorovaikutuksessa. Tämä liittyy nähdäkseni ennen 

kaikkea siihen, miten asiantuntijuutta neuvotellaan ammatillisessa tai arkisessa 

kontekstissa. 

Arkaluontoisuuden merkitseminen 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat työssään käsittelemään monia 

vaikeita aiheita asiakkaidensa kanssa. Heidän asiantuntemuksensa alueelle kuuluu 

monia aiheita, jotka katsotaan kulttuurisesti arkaluonteisiksi, kuten seksuaalisuus, 

kuolema, sairaudet, sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat jne. Van Nijnattenin ja 

Suonisen (2014, 138) mukaan arkaluontoisuus muodostuu kuitenkin vasta 

vuorovaikutustilanteessa. Puhutaan arkaluontoisuuden merkinnästä 

vuorovaikutuksessa. Ammattilainen voi merkitä arkaluontoisuutta monilla erilaisilla 

vuorovaikutuskeinoilla: pehmentämällä sanavalintoja, diminutiiveilla, epäsuorilla 

ilmaisuilla ja välttelyllä, viivyttämällä vaikeiden asioiden esiintuomista, sekä 

korostamalla ammattilaisen ja asiakkaan yhtäläisyyksiä, tekemällä positiivisia 

huomioita asiakkaasta tai korostamalla asiakkaan kokemusasiantuntijuutta sekä 

huumorin avulla (van Nijnatten ja Suoninen, 2014, 138±142). 

 

Arkaluontoisuuden merkitseminen on kenties selkein tuen osoittamisen tapa. Se on 

ammattilaisen tapa huomioida asiakkaan psykologiset tarpeet ja välttää järkyttämästä 

tätä sekä osoittaa hienotunteisuutta. Se on myös tapa huomioida keskustelun 

osapuolet, koska tahdikkuudella pyritään välttämään konflikteja. Konflikteja 

välttämällä suojellaan vuorovaikutuksen osapuolien kasvoja ja mahdollistetaan 

kohtaamiselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen.  
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Formulointi ja uudelleentulkinta 
 

Eräs arkaluontoisuuden merkitsemisen keino on formulointi. Formulointi merkitsee 

toisen kertoman toistamista ja osittaista muuttamista (van Nijnatten ja Suoninen, 

2014, 141). Se antaa mahdollisuuden ohittaa toisen puheesta tiettyjä viestejä ja 

keskittyä toisiin (Antaki, 2009, 34). Ammattilainen saattaa toistaa osia asiakkaan 

kertomuksesta ja jättää osia siitä pois, ohjaten keskustelua haluamaansa suuntaan. 

Tekemällä valintoja sen suhteen, mihin huomio keskustelussa suunnataan, 

ammattilainen voi myös merkitä joidenkin asioiden arkaluontoisuutta. 

 

Formuloinnit ovat paljon yleisempiä institutionaalisessa vuorovaikutuksessa kuin 

arkivuorovaikutuksessa (Antaki, 2009, 34). Tuttavien välisen suhteen perustana voi 

nähdä ajatuksen keskinäisestä yhteisymmärryksestä, jota saatetaan osaltaan 

performoida ja rakentaa vuorovaikutuksessa. Jatkuva toisen sanoman toistaminen ja 

formulointi johtaisi siihen, että keskustelijoiden välille syntyy etäisyys, jota ei 

välttämättä tuttavien väliseen keskusteluun haluta. Ammattilaisen ja asiakkaan 

vuorovaikutuksessa etäisyyttä puolestaan ylläpidetään, vaikka eri keinoja 

vuorovaikutuksen pehmentämiseen käytetäänkin. Viime kädessä ammatti- ja 

asiakasroolin luoma etäisyys kuitenkin suojelee molempia osapuolia, minkä vuoksi 

sitä ei pyritä täysin rikkomaan.  

 

Formulointien lisäksi toinen toistamisen keino on uudelleentulkinta (Bercelli et al., 

2009, 44). Tässä ammattilainen toistaa tai viittaa asiakkaan sanomaan, mutta antaa 

sille suoraan uuden tulkinnan. Siinä missä formulointi jättää pois osan toistetusta 

viestistä, mutta ei lisää siihen uutta näkökulmaa, uudelleentulkinta voidaan nähdä 

suoraviivaisempana keinona pyrkiä vaikuttamaan asiakkaan näkökulmaan ja 

ajatteluun. Se tarjoaa myös asiakkaalle tilaisuuden itse muuttaa näkökulmaa 

tilanteeseensa. Bercellin (2009, 61) mukaan asiakas voi vastata ammattilaisen 

uudelleentulkintaan monella tapaa: hän voi ilmaista ymmärtäneensä 

uudelleentulkinnan, osoittaa olevansa siitä samaa mieltä, antaa lisää todisteita väitteen 

tueksi ja vahvistaa tai mahdollisesti muuttaa ammattilaisen uudelleentulkintaa.  
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Jos tarkastellaan vuorovaikutuksen kulkua, voidaan nähdä, että uudelleentulkinta ja 

formulointi ajavat eri funktioita toimintajaksoissa (Bercelli 2009, 49): formuloinnin 

seuraus on, että asiakas voi vahvistaa pitääkö ammattilaisen toistama viesti paikkansa. 

Uudelleentulkinta puolestaan johtaa siihen, ettei asiakas pelkästään vahvista tai korjaa 

muotoilua, vaan myöskin hyväksyy tai kieltää ammattilaisen antaman uuden tulkinnan 

kertomuksesta (hyväksyy tai kieltää tarjotun mahdollisuuden muuttaa omaa 

ajatteluaan, mikä on esimerkiksi terapeutin institutionaalinen tehtävä). Yleensä 

asiakkaan vastaus uudelleentulkintaan on pidempi ja moniulotteisempi kuin vastaus 

formulointiin. 

 
Neuvon antaminen 

Suoraa neuvomista esimerkiksi terapiatyössä on kritisoitu sosiaalisen kontrollin 

muotona, jossa ammattilainen tarjoaa väkisin omaa arvomaailmaansa asiakkaalle. 

Kritiikin mukaan neuvominen estää asiakkaita ottamasta omia resurssejaan käyttöönsä 

ja tekee heidät riippuvaisiksi terapeutista. Asiakas voi myös ymmärtää neuvon väärin 

tai syyttää terapeuttia, mikäli ehdotettu toiminta ei johda toivottuun lopputulokseen 

(Hall ja Slembrouck, 2014, 99). Suorien neuvojen antamista tulisi neuvontatyössä 

välttää ja korvata esimerkiksi motivoivalla haastattelulla, mutta toisaalta neuvomista 

on myös mahdotonta täysin poistaa (Hall ja Slembrouck, 2014, 99). Neuvojen 

antaminen on kuitenkin väistämätön osa esimerkiksi sosiaalityön vuorovaikutusta 

(Hall et al. 2014, 4).  

Neuvon ei tarvitse aina olla eksplisiittinen, vaan ammattilainen voi viitata haluttuun 

toimintaan epäsuorilla tavoilla. Pelkästään kysymyksen esittäminen tai eri 

näkökulman esittäminen voi olla ammattilaisen tapa vaikuttaa asiakkaaseen ja ne 

voidaan näin ollen nähdä neuvon tarjoamisena. Hall ja Slembrouck (2014, 105±6) 

kutsuvat niitä suostutteleviksi kysymyksiksi (persuasive questions): sosiaalityöntekijät 

eivät anna suoria neuvoja vaan esittävät asiakkaalle kysymyksiä, joihin kuitenkin 

sisältyy vihjeitä toivotusta vastauksesta. Epäsuorat neuvot on upotettu asiakkaan 

henkilökohtaista tilannetta koskeviin kysymyksiin. 

Arkivuorovaikutuksessa neuvon antaminen voi olla tapa avustaa toisen selviytymistä 

(assisted coping) (Goldsmith, 2004, 52). Arkivuorovaikutuksessa onkin melko yleistä, 

että jos puhuja esittää ongelman, keskustelukumppani reagoi tarjoamalla neuvoa. 
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Tarjottu neuvo ei kuitenkaan aina saa odotettua vastakaikua. Goldsmithin (2004, 78) 

mukaan onnistunut neuvo onkin tarkoituksenmukainen esitettyyn ongelmaan, mutta 

myös neuvon saajan identiteettiin ja keskustelijoiden väliseen suhteeseen nähden. 

Neuvominen on monimutkainen vuorovaikutuksen muoto, joka lähes väistämättä 

asettaa neuvon antajan asiantuntija-asemaan ja toisaalta kyseenalaistaa neuvon saajan 

asiantuntemusta. Siksi onnistuneeseen neuvomiseen tuntuu liittyvän hienovaraisuuden 

vaade: neuvon saajan tilanteeseen sopiva neuvo saa todennäköisemmin hyväksyvän 

vastaanoton, mutta sekin tuntuu vaativan luottamusta keskustelijoiden välillä. 

Epäsuorasti esitetty neuvo kohtaa vähemmän vastustusta kuin suora neuvo. 

Kysymyksen muodossa esitetty epäsuora neuvo kutsuu vastaamaan kysymykseen, ei 

niinkään hylkäämään tai hyväksymään neuvon. Suoraan esitetyn neuvon 

hyväksyminen tarkoittaisi myös neuvon antajan asiantuntemuksen tunnustamista 

neuvon saajan asiantuntemusta laajempana. 

Neuvomisen problematiikka liittyy nähdäkseni ennen kaikkea asiantuntijuuden 

jakautumiseen keskustelijoiden kesken. Neuvon antaja asettaa itsensä asiantuntija-

asemaan, eikä neuvon vastaanottaja aina ole valmis hyväksymään toisen asiantuntija-

auktoriteettia tilanteessa. Arkivuorovaikutuksessa pyritään useammin keskustelijoiden 

väliseen symmetriaan, minkä vuoksi kömpelöt neuvot voidaan nähdä yrityksenä luoda 

turhaa asymmetriaa ja ne saavat vastaukseksi torjunnan. Ammatillisessa 

vuorovaikutuksessa keskustelua käyvät asiakas ja ammattilainen, jossa ammattilainen 

on alansa asiantuntija ja asiakas puolestaan oman elämänsä asiantuntija. Neuvoessaan 

asiakasta ammattilainen saattaa siis astua asiakkaan asiantuntijuuden alueelle, mikä 

voi niin ikään aiheuttaa torjuntaa. 

Ammattilaisen ja asiakkaan välisessä kohtaamisessa on aina institutionaalinen tavoite. 

Ammattilainen huolehtii siitä, että kohtaamiselle asetetut tavoitteet toteutuvat 

vuorovaikutuksessa. Ammattilainen voi kuljettaa vuorovaikutustilannetta 

kysymyksillä ja toteamisilla, mutta ammatilliseen vuorovaikutukseen kuuluu myös 

paljon vuorovaikutusta pehmentäviä elementtejä. Tällä voidaan tuottaa 

potilaskeskeisempää vuorovaikutusta ja saavuttaa vuorovaikutuksen institutionaaliset 

tavoitteet sujuvammin.  
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4. METODI JA AINEISTO  

4.1. TAVOITETORI-AINEISTO 
 

Tutkielmani aineistona toimii VOIS- tutkimushanketta varten kerätty videoaineisto 

mielenterveyskuntoutujien klubitalolta. Aineisto koostuu kuudesta tunnin mittaisesta 

ryhmätapaamisesta, joita kutsutaan tavoitetoreiksi.  

Ryhmät ovat klubitalon jäsenille vapaaehtoisia. Tapaamisissa on paikalla 4±8 

osallistujaa sekä 2±3 työvalmentajaa ja niiden kesto on noin 60 minuuttia ± kaikkiaan 

aineistoa on noin 6 tuntia. Tavoitetoreja järjestettiin kahden viikon välein kevään 

2017 aikana. Aineistossa on myös yksi syksyllä 2017 järjestetty tapaaminen, mutta 

päädyin rajaamaan kyseisen osuuden pois aineistostani: tapaamisessa kokoontuvat 

uudet ohjaajat ja uudet jäsenet, ja siinä hahmotellut toimintatavat eroavat 

huomattavasti kevätkauden ryhmästä. Keväällä järjestetyissä tapaamisissa taas on 

selkeä jatkumo, minkä perusteella kyseiset kuusi tapaamista jäsentyvät tutkimukseeni 

sopivaksi aineistoksi.  

Tapaamisia määrittää se, että niihin osallistuminen on vapaaehtoista ja ettei niissä ole 

varsinaista tavoitetta tai ennalta määrättyä runkoa, paitsi osallistujien yhdessä 

ohjaajien kanssa laatima kysymyspaperi, jossa eritellään esimerkiksi lyhyen ja pitkän 

aikavälin tavoitteita. Tapaamisissa kaikki ryhmäläiset, ohjaajat mukaan lukien, 

vastaavat paperilla tavoitteitaan koskeviin kysymyksiin, ja tapaamiset perustuvat 

pitkälti siihen, että kukin paikallaolija (niin klubitalon jäsenet kuin työvalmentajat) 

kertoo omista tavoitteistaan. Tavoitteista myös keskustellaan yhdessä, mutta 

näennäisen vapaamuotoisesti mikä tarkoittaa sitä, että jotkut aiheet herättävät 

enemmän keskustelua kuin toiset. 

Tavoitetoriin osallistuvilla jäsenillä ja ohjaajilla on monenlaisia tavoitteita: monilla 

jäsenillä tavoitteet liittyvät työllistymiseen ja siirtymätyöpaikan saamiseen, mutta 

tavoitteet käsittävät myös lemmikin hankinnan, lisääntyneen fyysisen ja psyykkisen 

hyvinvoinnin, luovat projektit tai parantuneet ihmissuhteet. Lyhyen aikavälin 

tavoitteet liittyvät arkiaskareisiin, ajanhallintaan tai klubitalolla toimimiseen. 

Ohjaajien tavoitteet liittyvät esimerkiksi asunnon vaihtoon, säästämiseen, liikunnan 

lisäämiseen tai ammattikirjallisuuden lukemiseen.  
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Aineisto puhutteli minua vuorovaikutustilanteena: minua kiehtoi näissä tapaamisissa 

HQQHQ�NDLNNHD�QLLGHQ�QlHQQlLQHQ�HSlPllUlLV\\V�MD�´RUJDDQLVHQ´�MlUMHVWl\W\PLVHQ�MD�

ohjauksen välinen suhde sekä miten ryhmätilanteeseen luodaan tai muodostuu 

rakenteita. Kiinnitin myös huomiota siihen, että ohjaajat myös itse täyttävät tavoitteita 

käsittelevän lomakkeen ja osallistuvat keskusteluun näennäisesti tasaveroisina muiden 

osanottajien kanssa. Tämän huomion perusteella päätin tarkastella sitä, miten 

ohjaajien ja jäsenten tavoitteita käsitellään. Tutkimusaiheeni muotoilin 

aineistolähtöisesti koskemaan tavoitteellisuuden rakentumista ryhmätapaamisten 

vuorovaikutuksessa.  

4.2. DISKURSIIVINEN PSYKOLOGIA 
 

Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi ja 

diskursiivinen psykologia. Diskursiivisen psykologian kautta on tutkittu jonkin verran 

psykologisten aiheitten implisiittistä hallintaa vuorovaikutuksessa (Hepburn&Willis, 

2007) ja näkökulma sopii myös tarkastelemaan tavoitetorin ryhmäntyövalmentajien 

tapaa ohjata jäseniä toivottua tavoitteellisuuden muotoa kohti. Tavoitteellisuus 

nähdään tässä tutkimuksessa institutionaalisesti konstruoituna tavoitteena, jota 

klubitalon työntekijät tuottavat (tai pyrkivät tuottamaan) vuorovaikutuksessa omalla 

toiminnallaan. 

Diskursiivisen psykologian tutkimussuuntaus on saanut vaikutteita 

poststrukturalistisesta ajattelusta, keskustelunanalyysista ja etnometodologiasta. 

Todellisuutta tarkastellaan poststrukturalistien tapaan kielellisesti konstruoituna (te 

Molder, 2015) ja kieltä merkityksiä synnyttävänä sosiaalisena toimintana 

(Raudaskoski, 2001). Diskurssit nähdään samanaikaisesti konstruoituina ja sosiaalista 

todellisuutta konstruoivina (Hepburn&Wiggins, 2007, 7±9).  

Diskursiivisessa psykologiassa puhe on toiminnan väline, eli puheessa tapahtuvia 

lausahduksia tai ilmaisuja tarkastellaan sen kautta, millaista toimintaa ne edustavat 

(Hepburn&Wiggins, 2018, 2). Diskursiivinen psykologia huomioi myös 

vuorovaikutuksen retoriset tasot, sekä institutionaalisen kontekstin, jossa 

vuorovaikutus tapahtuu ja siihen vaikuttavat institutionaaliset roolit ja tehtävät 

(Hepburn&Willis, 2007, 7±9). Vuorovaikutuksellisia toimintoja tarkastellaan osana 

niiden sosiaalista kontekstia, sen sijaan että aineiston kautta tutkittaisiin 
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vuorovaikutuksen yleispäteviä rakenteita (Te Molder, 2015).  

Erotuksena perinteisestä psykologiasta kognitiota ei nähdä erillisenä entiteettinä, vaan 

yhtenä vuorovaikutuksellisena välineenä (te Molder, 2015). Psykologinen toiminta 

nähdään aina lähtökohtaisesti sosiaalisena (Raudaskoski, 2001) ja siksi 

GLVNXUVLLYLVHVVD�SV\NRORJLDVVD�HL�ROOD�NLLQQRVWXQHLWD�NHVNXVWHOLMRLGHQ�³WRGHOOLVLVWD´�

tunnetiloista, vaan siitä miten psykologia ilmenee diskursseissa (Potter, 2011). 

Psykologisia käsitteitä voidaan siis tarkastella sosiaalista toimintaa mahdollistavina 

resursseina, sen sijaan, että ne nähtäisiin valmiiksi olemassa olevina psykologisina 

entiteetteinä (Raudaskoski, 2001). Aineistoni ensisijaista keskustelunaihetta, 

tavoitteita, voidaan tarkastella diskursiivisen psykologian näkökulmasta: tuolloin 

aineiston vuorovaikutus on institutionaalista toimintaa, jossa tavoitteet ja niistä 

puhuminen ovat ensisijainen vuorovaikutuksellinen väline.  

Wigginsin (2017, 79±80) mukaan institutionaalinen vuorovaikutus ei välttämättä ole 

erityisen formaalia tai vakavaa, mutta se sisältää rajoitteita sille, mitä eri osallistujat 

voivat kontribuoida. Vuorovaikutukselle on asetettu tavoitteita, ja sitä tulkitaan 

kyseisen instituution kontekstissa (Wiggins, 2017, 79±80). Aineistossani on paljon 

arkisen oloista, näennäisen päämäärätöntä keskustelua, mutta koska siinä toimitaan 

klubitalon instituution piirissä ja paikalla olevilla ohjaajilla on työnsä puolesta 

määrätty asema, on kaiken aineistossa tapahtuvan vuorovaikutuksen luonne 

pohjimmiltaan institutionaalista.  

Te Molderin (2015) mukaan institutionaalisessa vuorovaikutuksessa vaikuttavat sekä 

institutionaaliset vastuut että asiakkaan oikeus henkilökohtaisteen psykologiaan. 

Keskustelunanalyyttisessa tutkimuksessa on huomattu, että henkilökohtainen 

kokemus usein asemoidaan puhujan asiantuntijuuden alueelle, jolloin toisen 

kokemukseen on institutionaalisessa vuorovaikutuksessa vaikea ottaa kantaa. Monesti 

puheessa käytetään idiomaattisia ja yleispäteviä ilmaisuja ja vältetään suoraan 

kommentoimasta asiakkaan henkilökohtaista tilannetta, jolloin vältetään vaikutelma 

institutionaalisesta tunkeutumisesta asiakkaan mieleen (te Molder 2015). 
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4.3. KESKUSTELUNANALYYSI METODINA 
 
Metodina käytän keskustelunanalyysia. Video-aineisto sopii erityisen hyvin 

keskustelunanalyyttiseen tutkimukseen. Keskustelunanalyysissa tarkastellaan 

luonnollisia vuorovaikutustilanteita, jotka jaetaan karkeasti ottaen arkisiin ja 

institutionaalisiin vuorovaikutustilanteisiin: niitä erottaa se, että institutionaalisissa 

keskusteluissa pyritään suorittamaan määrättyjä institutionaalisia tehtäviä (Vatanen, 

319). 

Keskustelunanalyysissa vuorovaikutusta tutkitaan sekvensseinä, joissa mikä tahansa 

lausahdus perustuu edelliselle lausahdukselle. Puhetoiminta on kontekstista 

riippuvaista ja toisaalta sitä uudistavaa. Kaikki puhe siis toisaalta palautuu edelliseen 

puheenvuoroon, ja toisaalta luo kontekstia tulevalle. Vuorovaikutusta tarkastellaan 

sekvensseinä, esim. kutsu ja hyväksyntä, kysymys ja vastaus (Hepburn&Wiggins, 

2018, 2). Näitä kutsutaan myös etu- ja takajäseniksi (Raevaara, 2016).  

Takajäsenessä puhuja ilmaisee ymmärtäneensä etujäsenen luonteen. Esimerkiksi 

kutsun hyväksyessään tai siitä kieltäytyessään puhuja samalla myös ilmaisee, että on 

ymmärtänyt etujäsenen luonteen kutsuna. (Hepburn&Wiggins, 2018, 2). Toisin 

sanoen vuorovaikutuksessa katsotaan, että puhuja sekä vahvistaa edellisen puhujan 

ilmaisun laadun, että vastaa esitettyyn ilmaisuun. Mikäli puhuja ei vastaa etujäseneen, 

on vuorovaikutuksessa tapahtunut katkos (Hepburn&Wiggins, 2018, 3). 

Toimintajaksojen rakenteiden katsotaan luovan vuorovaikutusta ohjaavat kehykset, 

joiden perusteella keskustelija voi omalla toiminnallaan vastata 

keskustelukumppaninsa toiminnan luomiin odotuksiin (Raevaara, 2016, 143±46). 

Keskustelijat luovat tilanteen ja toiminnan merkitystä vuoro vuorolta (Tiitinen et al. 

2018, 347).  

Keskustelunanalyyttiseen tutkimusprosessiin kuuluu ± usein limittäisinä ja 

päällekkäisinä vaiheina ± aineiston keruu, litterointi, aineiston motivoimaton 

tarkastelu, kokoelman muodostaminen, kokoelman sisäisten vaihteluiden selittäminen 

ja mahdollisten poikkeustapausten analyysi (Vatanen 2016, 329). Muodostin 

kokoelman poimimalla aineistosta sopivat tavoitekeskusteluosuudet ja litteroimalla 

ne. Lähtökohtaisesti jokaisella tavoitetori-tapaamisella käydään läpi kaikkien paikalla 

olevien tavoitteet, jolloin tavoitekeskusteluja muodostui 4±10 tapaamiskertaa kohden..  
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Analyysikeinona käytin keskustelunanalyysia vuorovaikutussekvenssien 

määrittämiseksi. Analysoin vuorovaikutussekvenssejä, joissa puretaan niin 

osallistujien kuin ohjaajien itselleen asettamia tavoitteita. Koostin jäsenten tavoitteista 

ja ohjaajien tavoitteista kaksi erillistä kokoelmaa. Tavoitteen esitteleminen tai jäsenen 

antama puheenvuoro toimii etujäsenenä, kun taas ohjaajien reaktio (kommentit, mutta 

myös mahdollinen hiljaisuus) toimii kyseisen vuorovaikutussekvenssin jälkijäsenenä. 

Jälkijäsenten kautta analysoin, millä tavoin ja millaiseen tavoitteellisuuteen klubitalon 

jäseniä ohjataan tavoitetori-tapaamisissa. Ohjaajien tavoitteita analysoin 

tarkastelemalla niitä jäseniä varten tuotettuina toimintamalleina. Kolmantena 

aineistokappaleena toimi ensimmäisestä tapaamisesta tehty litteraatti sekä ryhmän 

tekemän tavoitelomakkeen kysymykset, joita analysoin peilaamalla niitä itsehallinnan 

ja itseohjautuvuusteorian mukaiseen tavoitteellisuuden ihanteeseen. 

4.4. TUTKIMUSONGELMA 
 
Keskustelunanalyysille on tyypillistä aloittaa aineiston tarkastelu ilman ennakko- 

oletuksia ± pitkällinen aineiston parissa vietetty aika alkaa yleensä tuottaa alustavia 

huomioita, joiden pohjalta tutkimuksessa voi edetä (Vatanen, 2016, 320). 

Motivoimattoman tarkastelun aikana kiinnitin huomiota ohjaajien rooliin 

vuorovaikutustilanteissa. Huomioni kiinnittyi ennen kaikkea ohjaajien toimintaan: 

kaikki osallistujat täyttävät tapaamisten aikana omia tavoitteitaan koskevaa 

kysymyslomaketta, ja tavoitetorin tapaamiset perustuvat pitkälti sille, että tavoitteista 

keskustellaan yhdessä. Myös ohjaajat vastaavat tavoitekysymyksiin ja kertovat 

ryhmässä omista tavoitteistaan. Pidin kiinnostavana, että niin ohjaajien kuin jäsenten 

tavoitteita kohdeltiin näennäisesti samalla tavoin, ja päätin tarkastella aineistoa 

kysymällä, eroavatko ohjaajien ja jäsenten tavoitteiden käsitteleminen toisistaan. 

Ohjaajien tavoitteiden käsittelyyn käytetään tapaamisissa yhtä lailla aikaa kuin 

jäsenten käsittelyyn ± joskus jopa enemmän. Tämä tuntui aluksi epäintuitiiviselta ± 

tapaaminenhan oli jäseniä, ei ohjaajia varten! Päädyin kuitenkin tarkastelemaan 

keskustelua ohjaajien tavoitteista tapana antaa esimerkkejä tavoitteellisuudesta.  

Ryhmänohjaajat tuntuivat toimivan tilanteessa sekä vuorovaikutusta koordinoivina 

tekijöinä että toisaalta ryhmässä tapahtuvaan vertaistuelliseen toimintaan 

osallistuvina, muiden osallistujien kanssa näennäisesti tasavertaisina jäseninä. 

Tulkitsin ohjaajien pyrkivän toiminnallaan rakentamaan vertaistukea vahvistavaa 
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vuorovaikutusta sekä osallistujien kesken että ohjaajien suhteessa osallistujiin. 

Ryhmänohjaajien vuorovaikutuksellinen tehtävä on edesauttaa keskustelua tavoitteista 

ryhmässä ja osallistujien kesken sekä eri keinoin ohjata jäseniä tavoitteiden 

asettamisessa. Päätin tutkimuksessani tarkastella tätä hypoteesia tarkemmin 

diskursiivisen psykologian avulla.  

Diskursiivinen psykologia mahdollistaa sen, että pystyn tarkastelemaan tavoitetorin 

vuorovaikutusta kahdella tasolla: voin tarkastella sekä diskursiivisella tasolla että 

vuorovaikutuksen rakenteen tasolla tapahtuvaa kommunikaatiota. Näin pystyn 

monipuolisemmin tutkimaan, millä tavoin, ja minkälaiseen tavoitteellisuuteen 

työvalmentajat ohjaavat klubitalon jäseniä.  

Tarkastelen vuorovaikutuksessa tapahtuvaa tavoitekeskustelua diskursiivisen 

psykologian näkökulmasta institutionaalisena vuorovaikutustilanteena, jossa 

tavoitteista keskusteleminen on diskursiivista toimintaa. Poimin aineistosta 

tavoitteiden käsittelyä koskevia vuorovaikutussekvenssejä ja analysoin niitä 

keskusteluanalyysin avulla. Tutkimuskysymykseni on: millaista tavoitteellisuuden 

ihannetta ja tavoitteiden asettamisen ja toteuttamisen prosessia työvalmentajat 

konstruoivat puheessa ja puhetekojen kautta esitellessään omia tavoitteitaan ja 

kommentoidessaan jäsenten tavoitteita?  

4.5. TUTKIMUSETIIKKA 
 
Aineistoa kuvattaessa kaikilta tavoitetorin osallistujilta on pyydetty kuvauslupa. 

Videomateriaalin lisäksi aineistoon kuuluu istumajärjestys, josta ilmenevät 

osallistujien etunimet. Anonymisoin erisnimet ja muut tunnistamisen mahdollistavat 

tiedot litteroidessani aineistoa. Tutkielmaa tehdessäni päädyin lopulta poistamaan 

erisnimet esimerkkiotteista kokonaan paremman anonymiteetin taatakseni. Päädyin 

käyttämään ohjaajista lyhenteitä O1, O2, O3 jne. ja klubitalon jäsenistä lyhenteitä J1, 

J2, J3 jne.  

Videoaineistoa säilytin kovalevyllä lukitussa tilassa, ja käsittelin aineistoa niin, ettei 

ulkopuolisella ollut mahdollisuutta nähdä tai kuulla videomateriaalia. Saatuani 

tutkimukseni valmiiksi tuhosin videoaineiston ja litteraatin. Nähdäkseni ainoa 

tutkimuseettisesti hankala asia tutkimusprosessini aikana on sen kesto ± aloitin 

tutkielman tekemisen vuonna 2018, mutta kahden vuoden työssäolon takia sain sen 
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valmiiksi vasta 2022. VOIS-hanke, jonka kautta sain videoaineiston, ehti jo tulla 

päätökseen vuoden 2021 aikana.  

5. ANALYYSI 

5.1. TAVOITTEITA KOSKEVAT KYSYMYKSET  
 
Tavoitetorin ensimmäisen tapaamiskerran keskustelussa käy ilmi, että klubitalon 

jäsenten parissa on toivottu ryhmämuotoista tavoitekeskustelua yksilöllisten 

keskustelujen rinnalle. Kukaan toiveen esittäjistä ei kuitenkaan ole läsnä. Paikalla 

on ensimmäisellä kerralla kaksi työvalmentajaa (O1 ja O2) sekä kolme jäsentä. 

Ryhmä päättää luoda kysymyslomakkeen (ks. Liite 1), jota käytetään 

myöhempien tapaamisten aikana. Koska tavoitetorit ovat vapaaehtoisia, vaihtelee 

osallistujien kokoonpano tapaamisesta toiseen. Myös ohjaajat vaihtelevat, 

kuitenkin niin, että kullakin tapaamiskerralla on ainakin kaksi ohjaajaa läsnä, ja 

yksi ohjaajista (O1) on paikalla jokaisella kevään tavoitetorilla. Ensimmäisellä 

kerralla mukana olleet klubitalon jäsenet osallistuvat yhtä lukuunottamatta myös 

myöhempiin tapaamisiin, mutta hekään eivät välttämättä ole joka kerta paikalla.  

 

Ensimmäisen tapaamisen keskustelu on pitkälti tavoitetorin toimintatavoista ja 

tavoitteesta neuvottelua. Myös kysymyslomakkeen luominen tapahtuu 

neuvottelemalla. VOIS-hankkeen aiemmassa tutkimuksessa on kuvattu Klubitalon 

päätöksenteon ja osallistumisen sekä osallistamisen tapoja sekä jäsenten ja 

ohjaajien välistä dynamiikkaa. Kuten tutkimuksessa on ilmennyt, ohjaajat ja 

jäsenet toimivat ikään kuin tasaveroisina sopien ja neuvotellen yhdessä 

toimintatavoista, mutta käytännössä ohjaajat kuitenkin ohjaavat monia tilanteita.  

 

Jäsenet vaikuttavatkin ensimmäisessä tavoitetoritapaamisessa osaltaan 

toimintakäytäntöihin: yksi jäsenistä toimii oma-aloitteisesti kirjurina. Päätös 

lomakkeen tekemisestä tapahtuu neuvottelun tuloksena. Jäsen ehdottaa lomaketta 

jonka MRNDLQHQ�Wl\WWll�MD�MRWD�VlLO\WHWllQ�´MRVVDLQ´  (rivi 4-6), ei kuitenkaan 

seinällä kaikkien nähtävillä kuten ohjaaja ehdottaa (rivi 1-3).  
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Esimerkki 1 Jäsenen ehdotus (1. tapaaminen)
O1: nii se että haluuttekste laittaa ne tänne se::inälle? vai 1 

halutaaks pitää ihan henkilökohtaisesti itsellään vai 2 
säilytetään  klubilla jossakin (.) kaapissa 3 

J1: nii jos siit olis vaikka semmonen oma (.) lomake ja se 4 
(.) se (.) ku (.) säilytettäis vaik tä tän ryhmän 5 
papereita jossain ja 6 

1 
 

Neuvottelu toimintatavoista jatkuu jonkin aikaa, kunnes lopullinen päätös 

lomakkeen käytöstä tapahtuu ohjaajan (O1) toimesta, jäsenten 

myötävaikutuksella. Ohjaaja näyttää malliksi ottamaansa lomaketta (rivi 1-2), 

jonka pohjalta ryhmä tekee oman lomakkeen. 

 
Esimerkki 2 Sovitaan lomakkeesta (1. tapaaminen) 
O1: tehdään joku joku tän tyyppinen (.) mihin tulee ((pitää 1 

lomaketta kädessä)) 2 
J2: must se olis parempi 3 
J1: see (.) nii se että on niinku vähään semmosia 4 

apuukysymyksiä nii se vois vähän inspiroituu nii 5 
O1: nii 6 
 

Tämä päätös tekee tavoitetorilla käsiteltävistä tavoitteista vähemmän julkisia kuin 

jos tavoitteita esimerkiksi kerättäisiin seinälle. Se tarkoittaa sitä, että tavoitteiden 

muotoilu tapahtuu ryhmässä itsenäisesti ja niitä käsitellään julkisesti 

vuorovaikutuksessa, keskustellen.  

 

Kysymykset ovat ohjaajien muotoilemia. Ensimmäiset kysymykset (Miksi asetan 

itselleni tavoitteita?/ Mitä järkeä sinun elämässä on? Mikä sinua motivoi 

pyrkimään elämässäsi eteenpäin?) ovat arvokysymyksiä, joiden avulla vastaajaa 

autetaan määrittelemään oma tavoitekehikkonsa. Vaikka klubitalon jäsenet 

tavoittelevat lähtökohtaisesti työllistymistä, kysymykset eivät johdattele siihen, 

että vastaajan tavoitteiden tulisi liittyä työllistymiseen. Sen, että tavoitteet saa itse 

määritellä, voidaan nähdä peilaavan toipumisorientaation arvojen mukaista 

itsemääräämisoikeutta, ja uusliberaalin hallinnan näkökulmasta yksilönvapauden 

ja tavoitteellisuuden eetosta: yksilön annetaan itse määritellä tavoitteensa ja 

arvonsa, tärkeintä on asettaa tavoitteita ja toimia niiden mukaan. Kuten O1 

ilmaisee seuraavassa otteessa, jäsenet saavat itse määritellä millaisen tavoitteen 

haluavat ryhmässä jakaa (rivi 1-2):  
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Esimerkki 3 Tavoitteiden määrittely (1. tapaaminen)
O1: ja jokainenhan itte pystyy määrittelee sen että 1 

minkälaisen tavotteen tuo tässä julki 2 
J1: mm 3 
O2: mm  4 
O1: että on varmasti jokaisella semmosia asioita mitä ei 5 

halua niinku yleisesti sanoa 6 
O2: mm 7 
O1: mut et onhan meillä monenmoisia tavotteita hyvin eri 8 

elämän osa-alueella joka ihmisellä 9 
O2: mm 10 
 

´-XONLWXRPLQHQ´ (rivi 2) MD�´DVLDW�MRLWD�HL�KDOXD�\OHLVHVWL�VDQRD´� (rivi 5-6) luovat 

viitekehystä sille, millaisia tavoitteita jäsenten kannattaa ryhmässä käsitellä . 

,OPDLVX�´onhan meillä monenmoisia tavoitteita hyvin eri elämän osa-alueella 

joka ihmisellä´� (rivi 8-9) viestii kahta asiaa. Toisaalta se tekee näkyväksi 

mahdollisuuksien kirjon tavoitteita muotoillessa (hyvin eri elämän osa-alueet). 

Toisaalta, viitatessaan edelliseen lauseeseen, ohjaaja viestii, että huolimatta siitä, 

että ihmisillä voi olla monenlaisia tavoitteita, tavoitetoriryhmässä kannattaa 

käsitellä sellaisia tavoitteita joita haluaa tuoda kyseisessä ryhmässä julki. Tämä 

on myös eksplisiittinen tapa merkitä arkaluontoisuutta ja tapa muistuttaa jäseniä 

näiden omista rajoista ja yksityisyydestä. Samalla ohjaaja tekee jäseniä tietoisiksi 

yhteisistä pelisäännöistä. 

 

O2 jatkaa kysymyksellä, miksi jäsenet ovat tulleet tavoitetoriryhmään. Kaikki 

paikalla olevat jäsenet vastaavat haluavansa päästä töihin tai saada 

siirtymätyöpaikan:      

 
Esimerkki 4 Tavoitteena työ (1. tapaaminen)
O2: miks te ootte tullu tähän ryhmään 1 
O2: *J3* 2 
J3: toi siirtymätyö 3 
O1: se on sulla tavotteena 4 
O2: mm 5 
J2: mul on kans jossain vaihees se siirtymätyö 6 
J4: mm (.) mul on varmaan se  7 
O1: m 8 
J2: se voi olla ihan hyödyllist et tollasta sitten ni  9 
J4: oppii ainakii ± 10 
O1: hh hh 11 
O2: nii hh 12 
O1: --- 13 
J1: no mä en oikeen tiiä ees vielä  14 

varmaa se et vaa ois hyvä vähän selkeyttää niit 15 
tavotteita mutta kylhän mä on on jo tietysti 16 
työllistymistavoitteita ja 17 

O1:  mm18 
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Ohjaaja (O2) kysyy miksi jäsenet ovat tulleet ryhmään (rivi 1) ja antaa 

puheenvuoron jäsenelle (J3) (rivi 2) jolloin tämä vastaa syyksi siirtymätyön (rivi 

3). O1 vastaa selventävällä kysymyksellä (rivi 4), jonka voi tulkita myös 

toteavasti annetuksi uudelleentulkinnaksi J3:n sanomasta. Jäsen ei vastaa (sekä 

kysymys että uudelleentulkinta kutsuu vastaamaan). Sen sijaan O2 vahvistaa O1:n 

sanomaa (rivi 5). Sekä J2 että J4 ottavat itse puheenvuoron ja ilmaisevat 

tavoitteekseen myös siirtymätyön. On mahdollista, että klubitalon kontekstissa 

pidetään ikään kuin annettuna, että jäsenet tavoittelevat elämässään nimenomaan 

työllistymistä. Tästä ei kuitenkaan voi vetää sitä johtopäätöstä, että tavoitetorin 

tarkoituksena olisi implisiittisesti auttaa jäseniä muodostamaan nimenomaan 

työnhakuun liittyviä tavoitteita. Kuten analyysin muissa luvuissa käy ilmi, niin 

ohjaajien kuin jäsenten tavoitteet myöhemmässä aineistossa liittyvät moniin 

muihinkin elämän osa-alueisiin kuin työnhakuun.  

 

Kun keskustelu yhteisistä toimintatavoista jatkuu, ohjaaja (O1) tulkitsee jäsenen 

ehdottavan, että ohjaajat muotoilisivat jäsenille tavoitteita (rivi 8-9). Ohjaajat 

torjuvat ajatuksen: 

 
Esimerkki 5 Tavoitteet on määriteltävä itse (1. tapaaminen)
J4: [ois tyyliin vähän niinku rasti ruutuun sitte ne mitä se] 1 

(epäselvää) 2 
O2: [oma vi mihin on kirjottanu ihan (.) vapaasti] 3 
O1: mitäs me siihen lai kirjotettas et jos on rasti ruutuun 4 
J4: nii (.) kkee (.) (epäselvää) 5 
J1: mikä 6 
J4: kyllä tai ei juttuja (epäselvää) 7 
O1: nii et me keksittäis (O2:n) kanssa että ha hh [((nauraa)) 8 

jotain kysymyksii] 9 
O2: [keksittäis mahdollisimman paljon tavoitteita (.) heh] 10 
O1: heh huh (.) se ei ehkä ihan [toimis] 11 
J4: [eiku semmonen] niinku että porukoilt kävis kysymäs 12 

jotain vastauksia (.) (epäselvää) 13 
O1: nää on niin henkilökohtasia 14 
O2: mm 15 
O1: ku jokasella on niin henkilökohtaset tavotteet et niihin 16 

ei voi vastata kyllä tai ei ja kukaan toinen pysty 17 
laittaan sulle mitään 18 

 

Ohjaaja (O1) vastaa selventävällä uudelleentulkinnalla (rivi 8-9) jota hän terästää 

naurulla. Ohjaajien seuraavat puheenvuorot ovat erilaisia tapoja torjua ehdotus. 

Ensin O2 pilailee, että ohjaajat keksisivät jäsenille mahdollisimman paljon 

tavoitteita (rivi 10). O1 kommentoi, ettei se onnistuisi (rivi 11), mihin J4 vastaa 
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korjaamalla ehdotustaan (rivi 12-13). Ohjaaja torjuu ehdotuksen (rivi 14, 16-18) 

sillä perustelulla, että tavoitteet ovat henkilökohtaisia. Henkilökohtaisuus 

merkinnee tässä sekä yksityistä, yksilön omalle asiantuntijuuden alueelle 

sijoittuvaa, että pluralismia, tavoitteiden monimuotoisuutta ja sitä ettei ole 

valmista viitekehystä jonka perusteella niitä voitaisiin arvioida. Ohjaajat 

sijoittavat tässä tavoitteiden asettamisen yksilön omalle vastuulle, oman 

asiantuntijuuden piiriin ja yksilön itse määrittelemän viitekehyksen sisään. 

Samalla korostuu toipumisorientaation mukainen itsemääräämisoikeus ja 

subjektiivisuus.  

 

Seuraavat kysymykset (Mitkä ovat pitkän ajan tavoitteeni? Mikä on sinun pitkä 

aikasi?/ Mitkä ovat sinun lyhyen ajan tavoitteet? Mikä on sinun lyhyt aika?/Mitä 

aiot tehdä tavoitteidesi eteen ennen seuraavaa tapaamista eli kahden viikon 

aikana?/ Miten pilkon tavoitteeni pienempiin osiin?/ Miten arvioisin omaa 

tekemistäni tavoitteiden suhteen?) ovat myös ohjaajien muotoilemia. Nämä 

kysymykset kytkeytyvät ensimmäisiä kysymyksiä vahvemmin itsehallinnan 

tekniikoihin. Niiden avulla havainnollistetaan tavoitteellisuuden tekniikoita: 

ajanhallintaa ja ajankäytön arviointia, tavoitteiden pilkkomista osiin, 

itsearviointia ja seurantaa.  

 

Ohjaaja (O2) ehdottaa tarkentavaa kysymystä pitkän- ja lyhyen aikavälin kestoon. 

Hän tekee ehdotuksensa kysymyksen kautta (pitäiskö siihen laittaa, rivi 1) ja ja 

jatkaa antamalla ehdotuksen, myös kysymyksen muodossa (onko pitkä aikaväli 

yksi vuosi, rivi 5) johon hän vielä lisää oman esimerkin (yksi vuosi on hänelle 

itselleen lyhyt aika, rivi 5-6).  

 
Esimerkki 6 Mikä on pitkä ja lyhyt aika (1. tapaaminen)
O2: pitäskö siihen laittaa jotenki sulkuihin et mikä on pit 1 

tai jotenki ssilleen et se mikä on minun pit(h)kä 2 
aaik(h)ani tai 3 

O1: nih (hh) 4 
O2: et onks se toiselle on vuos ku mulle taas vuos on aika 5 

lyhyt aikah 6 
O1: niih 7 
O2: jos ajattelee tavoitteita et  8 
 

Seuraava kysymys muotoutuu käytännön kautta. O1 pohtii, että mikäli tapaamisia 

on kahden viikon välein (rivi 1-2), olisi hyvä arvioida tuolla aikavälillä tapahtuvia 
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toimia. Ohjaajan mukaan pitkän aikavälin tavoitteen voi pilkkoa laittamalla 

´VWHSSHMl�VLLKHQ�YlOLLQ´��1lPl�´VWHSLW´�RYDW�´LKDQ�VHPPRVLD�DUNLSlLYlQ�DVLRLWD´�

joita voi tapaamisissa arvioida: 
 
Esimerkki 7 Kahden viikon välein (1. tapaaminen)
O1: ni se vois olla jos aattelee et me ollaan joka toinen 1 

viikko vaan tää tässä tai jo (.) joka toinen viikko 2 
J1: mm 3 
O2: mm 4 
O1: kokoonnutaan (.) se on aika use::in Ĺ������niin tota (.) se 5 

että (.) että oisko sit järkevää tehdä nimenomaan 6 
semmosia niinku lyhyen aikav etä on (.) tehdään        7 
n  pidemmän aikavälin tavote ja p sitte semmonen niinku 8 
niitä steppejä siihen väliin että (.) h mitä vois niinku 9 
kahden viikonki (.) ajalla (.) sitten arvioida (.) ihan 10 
semmosia arkipäivän asioita mitä (.) mitä niinku 11 

 

Kysymyksistä keskusteltaessa ohjaajat myös havainnollistavat niitä jäsenille, 

kuten tässä esimerkissä.  
 
Esimerkki 8 Väliaikatavoitteita (1. tapaaminen)
O1: no niinkun mä aattelen tässä on teillä kaikilla on 1 

jonkunlaiset ajatukset niinku pidemmällä tai lyhyemmällä 2 
aikaväillä h sitä työllistymistä (.) et se on niinku 3 
semmonen yks tavote (.) niin se että sitä ennen ennen ku 4 
se tapahtuu niin täytyy tietysti tapahtua monia muitakin 5 
pienempiä asioita [ja] tavoitteita (katsoo J4ä) 6 

J4: [joo] (.) joo7 

1 

O1 pohjustaa ensin tulevaa kysymystä käyttämällä esimerkkinä sitä, että kaikki 

paikallaolevat jäsenet tavoittelevat työllistymistä (rivi 1-4). Hän summaa myös, 

että tavoite on sama aikavälistä riippumatta (rivi 2-3) mutta että jotta tavoite 

WRWHXWXLVL��WXOHH�VLWl�HQQHQ�WDSDKWXD�´SLHQHPSLl�DVLRLWD�MD�WDYRLWWHLWD´��ULYL�����

Esimerkkiä käyttämällä hän rakentaa seuraavaa lomakkeelle tulevaa kysymystä 

(miten pilkon tavoitteeni pienempiin osiin?) ja osallistaa samalla paikallaolevia 

jäseniä. 

 

Kuten ohjaaja (O1) seuraavassa otteessa ilmaisee, tavoitetorin tarkoituksena on 

olla väline (rivi 1-3) jäsenille itselleen, ei seurannan väline jolla tarkistetaan 

näiden suorituksia.  
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Esimerkki 9 Väline itselle (1. tapaaminen)
O1: nii (.) etä tää on nyt tarkotus nimenomaan siis olla 1 

väline teille itsellenne (.) ei sitä että täällä tarvii 2 
niinku olla suoritettuna jotain 3 

O2: mm (.) [kyllä] 4 
O1:  hheheh [juttuja] niinku kahen viikon päästä vaan 5 
 

O1 siirtää tällä tavoin vastuuta ja asiantuntijuutta jäsenille itselleen ja sanoutuu 

irti auktoriteetin tai valvojan roolista. Samalla hän ilmaisee, ettei myöskään 

tavoitetorin funktio ole valvoa, ja kommunikoi minkälaista vuorovaikutusta 

tapaamisissa on tarkoitus tuottaa. Lomakkeen kysymykset ovat väline, jonka 

avulla voi opetella tavoitteellisuutta. Tärkeässä asemassa on kuitenkin myös 

muilta saatu tuki, kuten ohjaaja (O2) seuraavassa otteessa määrittelee.  

Esimerkki 10 Vertaistukea keskustelemalla (1. tapaaminen) 
O2: mut et tota tän ryhmän tarkotuksen nyt varmaan oo täyttää 1 

tätä 2 
O1: ei 3 
O2: tätä kaavaketta tässä vaan niinkun 4 
J4: eih eih 5 
O2: yhdessä ryhmässä toisiltamme vertaistukea saaden 6 
J4: joo 7 
O2: niinni hh (.) ja omia tavotteita vähän (.) pystyy 8 

peilaamaan muidenki kanssa 9 
J4:  joo 10 
O2:  ja saamaan muilta sparria 11 
J4:  jooh 12 
O1:  nii 13 
 

Kyseisessä otteessa ohjaaja muotoilee toisen tavoitteen, mikä 

tavoitetoritapaamisilla on. Lomaketta täyttämällä voi jäsentää omia tavoitteitaan, 

mutta lisäksi tavoitteista keskusteleminen ja vertaistuki ovat tärkeä osa ryhmän 

WRLPLQWDD��7DYRLWWHLWD�YRL�´SHLODWD´�PXLGHQ�kanssa (rivi 8-9). Niistä voi käydä 

keskustelua ja saada muilta kannustusta (rivi 11). Koska niin ohjaajat kuin jäsenet 

täyttävät lomakkeen ja kertovat tavoitteistaan, tulee muiden tavoitteista myös 

malleja, joiden perusteella omia tavoitteitaan voi reflektoida. Ohjaaja O2 

tarkentaa yhteisiä toimintatapoja, ja määrittää keskustelun ja vertaistuen osaksi 

tavoitetorin toimintakehystä.  

 

Ohjaajat tähdentävät myös,  ettei tavoitetori jää irralliseksi muusta arjesta,  koska 

kaikki tapaamisiin osallistuvat käyvät myös säännöllisesti klubitalolla (seuraava 

ote, rivi 1-3). Tämä esitetään mahdollisuutena  antaa myönteistä palautetta 

WRWHXWXQHLVWD�WDYRLWWHLVWD��´1lKGllQ�WRLVWHPPH�W\|VNHQWHO\WDSRMD�WlVVl�YLLNNRMHQ�
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PLWWDDQ´�(rivi 2,5) voidaan nähdä viittaavan myös jonkinlaiseen vertaisarviointiin. 

Vertaistuki merkitsee ohjaajien esimerkeissä useampaa asiaa: ´SHLODDPLVWD´��

kannustusta, arviota ja myönteistä palautetta.
1 

Esimerkki 11 Vertaistukea positiivisena palautteena (1. tapaaminen) 
O1: ja sit ku me ollaan kumminkin kaikki yhdessä täällä 1 

klubitalollakin me nähdään toistemme työskentelytapoja ja 2 
[asioita] 3 

O2: [mm] 4 
O1: kuitenkin tässä viikkojen mittaan niin (.) sit saa niinku 5 

(.) antaa toiselle palautetta että no mitä säähän oot 6 
tehny jotenkii (.) tai (.) tiäksää 7 

O2: nii 8 
J4: (epäselvää) 9 
O1: sellasta positiivista palautetta ja  10 
O2: kyllä (.) aivan näyttää 11 
O1: nii 12 
O2: siltä että tulit sitä kohti mitä asetitkin hhhehhe 13 
 

O1 ilmaisee, että klubitalolaiset voivat antaa toisilleen positiivista palautetta (rivi 10), 

ja O2 vahvistaa esimerkillä ´näyttää siltä että tulit sitä kohti mitä asetitkin´�± eli 

myönteistä palautetta voidaan antaa siitä, että on onnistunut edistämään omia 

tavoitteitaan. O2:n puheenvuoro voi indikoida sitä, että tavoitteiden saavuttaminen on 

tärkeää. Toisaalta puheenvuoron voi myös tulkita esimerkkinä kannustavuudesta, ja 

siihen sisältyy ajatus siitä, että tavoitteen saavuttaminen voi yllättää. Ohjaajan nauru 

myös keventää puheenvuoron sävyä. 

 

Ensimmäisen tapaamisen vuorovaikutus käsittää kysymyslomakkeesta sopimisen, 

kysymysten muotoilemisen sekä yleisen toimintatavoista neuvottelemisen. Lopussa 

paikallaolijat ryhtyvät myös täyttämään lomaketta. Myöhemmillä tapaamiskerroilla 

läsnäolijat käyttävät aikaa lomakkeen täyttämiseen sekä tavoitteista keskustelemiseen. 

Ensimmäisellä kerralla ei keskustella tavoitteista, mutta sen sijaan tavoitetorin 

toimintatapojen ja tavoitteiden rajaaminen nousee keskustelussa esille. Ohjaajien 

vuorovaikutus tapahtuu pitkälti suostuttelevilla keinoilla: kannustamisen, neuvottelun, 

esimerkkien, kysymysten ja huumorin kautta, kuten aiemmissa otteissa olen esittänyt. 

Muutamassa otteessa esiintyy myös jäsenille esitettyjä vaatimuksia, kuten tässä: 

 
Esimerkki 12 Keskittyminen (1. tapaaminen)
O1: mutta se on fakta että ne täytyy nyt pystyy jokasen 1 

keskittyy sen verta et pystyy kirjottaa ne ylös  2 
02:  mm 3 
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O1: että ne täytyy olla paperilla me ei muisteta niitä kolmen 4 
kuukauden päästä enää että mistä on lähdetty 5 
liikenteeseen 6 

 

Tässä otteessa käydään neuvottelua toimintatavoista, ja O1 päätyy 

argumentoinnissaan siihen tulokseen, että tavoitekeskustelun aikana täytyy kirjoittaa 

asioita ylös (rivi 1±2). Pelkkä keskustelu ei ohjaajan mukaan käy, koska lähtötilanne 

unohtuisi kolmen kuukauden aikana (rivi 4±6). Huomionarvoista tässä on kuitenkin 

LOPDLVX�´se on fakta että ne täytyy nyt pystyy jokasen keskittyy sen verta´��ULYL��-2) 

johon sisältyy oletus keskittymiskyvyn puutteesta sekä vaatimus siitä, että jokaisen 

osallistujan tulee kyetä sekä keskittymään että kirjoittamaan tavoitteensa ylös. 

Keskittymisen puute nostetaan esiin myös toisessa kohtaa, kun ohjaaja ottaa 

esimerkiksi yhden jäsenistä (rivi 1±7): 

 
Esimerkki 13 Mitä ryhmältä odotetaan (1.tapaaminen)
O1: nii nii sitte se että sitte ku seuraavan kahen viikon 1 

päästä (.) pohditaan ja sit jos *J2* sanookin sit et tää 2 
ei oo nyt oikeen onnistunu ja että m mä en oo nyt 3 
tyytyväinen tähän että tää ei nyt ihan on väsyttäny ja 4 
muuta nii sitten tarkotus on se että see sä saat *J2* 5 
tästä niinku ryhmältä tukee tavallaan ja vinkkejä et mitä 6 
vois yrittää tehdä (.) kuunteleksää 7 

J2: kuuntelen 8 
O1: [nauraa] 9 
J2: [kun (.) puhutaan musta] koko ajan ni (.) en oikee tykkää 10 
O1: ai jaa (.) no anteeks en mä (.) ei ollu tarkotus 11 

muttasiis täs oli niinku esimerkki mut mää niinku yritän 12 
täs tuoda sitä i ilmi että e 13 

J2: joojoo 14 
O1: etä [ymmärrätte että mikä on tän homman nimi] 15 
J2: [mikää ni (.) mm] 16 
O1: et täst ei oo mitään hyötyy tästä ryhmästä jos ei (.) 17 

niinku (.) jos ei pysty yhtään keskittyyn eikä jee (.) 18 
niinku (.)  19 

O2: ovvaa niku ei oo [halukas] asettaa ittelleen niit 20 
tavoitteita ja  21 

O1: [nii] (.) ni 22 
O2: työskentelemään sen eteen että ne vois toteutua 23 
O1: ni (.) ja sit tää menee semmoseks niinku (.) 24 

epämiellyttäväksi ehkä impu ihmisen kohdalla ni 25 
O2: mm 26 
O1: tai tulee semmonen fiilis että (.) pakotetaan koska tää 27 

on täysin vapaaehtosta (.) mts mut joo 28 
 

Jäsen ilmoittaa, ettei pidä siitä että hänestä puhutaan (rivi 10). O1 pyytää anteeksi (no 

anteeks en mä, ei ollu tarkotus, rivi 11) ja sanoo käyttäneensä esimerkkiä, jotta 

ryhmäläiset ymmärtävät mitkä tavoitetorin toimintatavat ovat (rivi 12±13). 

Huomionarvoista on, etteivät ohjaajat juuri käytä muualla aineistossa jäseniä 
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esimerkkeinä. Ohjaajat käyttävät malleina ja esimerkkeinä itseään, tai kysyvät, onko 

muilla antaa esimerkkiä. Tämän otteen esimerkki havainnollistaa, että yksittäisen 

jäsenen käyttäminen esimerkkinä saattaa tulla jäsenen torjumaksi. 

 

Ohjaaja jatkaa, ettei ryhmästä ole hyötyä elleivät jäsenet pysty keskittymään (rivi 18). 

Toinen ohjaaja (O2) myötäilee. Ohjaajat ilmaisevat, millainen toiminta ei ole 

tavoitetorilla toivottavaa: keskittymisen puute (rivi 18), haluttomuus asettaa tavoitteita 

(rivi 20±21) ja se, ettei työskentele tavoitteidensa eteen (rivi 23). O1 jatkaa, että 

RVDOOLVWXPLVHVWD�WXOHH�HSlPLHOO\WWlYll��NRVND�´tulee fiilis että pakotetaan´��ULYL�����

vaikka osallistuminen on vapaaehtoista.  

 

Ote on erityisen kiinnostava, koska siinä ohjaajat kertovat esimerkin ja negaation 

kautta, millaista tavoitteellisuutta osallistujilta toivotaan: osallistumista, tavoitteiden 

asettamista ja yritystä pyrkiä niihin. Tavoitteiden saavuttaminen ei itsessään sisälly 

näihin odotuksiin, kuten aiemmista esimerkeistä ja tästä otteesta ilmenee. Jäsentä 

koskevassa esimerkissä, jonka O1 antaa rivillä 1±7 hän ilmaisee, ettei haittaa, vaikka 

WDYRLWWHLWD�HL�VDDYXWWDLVL��PXWWD�MlVHQHHQ�NRKGLVWXX�PXLWD�RGRWXNVLD��´Ku seuraavan 

kahen viikon päästä pohditaan´�VLVlOWll�RGRWXNVHQ�VLLWl��HWWl�MlVHQ�RVDOOLVWXX�

säännöllisesti ja että hän tuo omat tavoitteensa yhteisesti pohdittavaksi.  

 

Jäsenen tulee myös kuvata ja arvioida miten hän on tavoitteensa toteuttamisessa 

onnistunut (rivi 2±4) minkä jälkeen hänen tulee olla valmis ottamaan ryhmältä 

vastaan tukea ja vinkkejä oman toimintansa kehittämiseen (rivi 6±7). Jos toimii em. 

odotusten mukaisesti ja tuo vapaaehtoisesti oman prosessinsa (tavoitteellisuuden 

opettelun) julkisen tarkastelun alaiseksi, voi ryhmästä saada tarvitsemaansa tukea ja 

neuvoja. Tähän esimerkkiin peilaten ohjaaja varoittaa, että osallistumisesta tulee 

epämiellyttävää, jollei em. odotuksiin mukautuminen ole vapaaehtoista. ´Fiilis että 

pakotetaan´�PHUNLWVLVL�DPPDWWLODLVHQ�HSlRQQLVWXPLVWD�NRQWHNVWLVVD��MRQND�RQ�WDUNRLWXV�

perustua vapaaehtoisuudelle. Tätä vapaaehtoisuuden vaatimusta voi peilata Rosen 

ajatuksiin itsehallinnasta. Vaatimuksena ei ole tulos ja suoritus, vaan oikeanlainen 

asenne, jonka avulla voi opetella parempia tekniikoita tuloksen saavuttamiseksi.  
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5.2. JÄSENTEN TAVOITTEET JA OHJAAJIEN REAKTIOT  
 
Tässä osiossa analysoin työvalmentajien reaktioita jäsenten tavoitteisiin. Monesti 

YDOPHQWDMDW�YDLQ�LOPDLVHYDW�K\YlNV\QWlQVl�HUL�WDYRLQ��´PP´��´N\OOl´��´QLLQ´��

nyökkääminen) eivätkä kommentoi sen enempää. Nämä hyväksynnän ilmaisut 

ovat osaltaan tärkeä osa vuorovaikutusta ja ne voidaan nähdä jälkijäsenenä 

vuorovaikutussekvenssissä. Niillä reagoidaan puhujan kertomaan asiaan, josta 

muodostuu vuorovaikutussekvenssin etujäsen, ja ilmaistaan hyväksyntää tai 

rohkaisua, vahvistetaan puhujan viestiä ja kannustetaan tätä jatkamaan. Ohjaajien 

yleisin tapa kommentoida jäsenten tavoitteita on esittää lisäkysymyksiä. Joissain 

tapauksissa ohjaajat tarjoavat uudelleentulkinnan jäsenen tilanteelle tai 

sanoittavat itse jäsenten tavoitteita, ja muutamassa tapauksessa he myös itse 

antavat neuvoja tai pyytävät muita jäseniä kommentoimaan.  

On myös tapauksia, joissa ohjaajat eivät kommentoi jäsenen ilmaisua vaan 

jäsenen puheenvuoroon vastataan hiljaisuudella tai ohjaaja siirtää vuoron 

HWHHQSlLQ��1lLVVl�´RKLWXNVLVVD´�RQ�PRQHVWL�N\VH�HVLPHUNLNVL�VLLWl��HWWHL�MlVHQ�

seuraa odotettua kaavaa. Näitä analysoimalla voi tarkastella niitä odotuksia, mitä 

ohjaajilla on tavoitetorin toimintarakenteen suhteen. 

 
Esimerkki 14 Toimintarakenteesta sopiminen (2. tapaaminen)
J5:  mä voin alottaa vaikka 1 
O2:  joo 2 
J5: mä laitoin tähän että että tää miksi asetan itselleni 3 

tavoitteita että (.) että hh (.) jos menen mahdollisesti 4 
jonnekin töihin 5 

((hiljaisuus)) 6 
J5: se voi ihan mahdollista ollak(h)in (hh hh) 7 
O1: mm 8 
J5: joo kyllä (.) laitoin tonne (ja sitte .hhh) 9 
O2: nii käydääks me kohta kohdalta et jokainen sanoo ton 10 

ensimmäisen 11 
 

Tämä ote on toiselta tapaamiskerralta, jolloin tapaamisille ei vielä ole 

muotoutunut selkeää rakennetta. Esimerkissä O2:lle on epäselvää, mikä 

toimintajärjestys on (rivi 10-11). Vastausten kommentoinnista ei ole sovittu, eikä 

siitä, missä järjestyksessä kysymyksiä käydään läpi. Jäsenen ehdotus, että hän 

aloittaa (rivi 1) saa kuitenkin ohjaajan hyväksynnän (rivi 2) minkä jälkeen jäsen 

kertoo mihin kysymykseen on vastannut ja että tavoitteena on mahdollisesti 
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työllistyä. Ryhmästä ei tule rohkaisua (ohjaajien W\\SLOOLVWl�´PP´�WDL�´QLL´��MD�-��

jatkaa hilpeästi, että työllistyminen voi ollakin mahdollista (rivi 7). Nyt O1 

hyväksyy (rivi 8) mutta ei kommentoi ± mielestäni jäsenen lausahdus rivillä 7 

kutsuu jälkijäseneksi rohkaisua. Koska sellaista ei tule, J5 vahvistaa sanomaansa 

ULYLOOl����.RKGDVVD�´MD�VLWWH´�2��SXXWWXX�SXKHHVHHQ�MD�N\V\\��WDL�HKGRWWDD��HWWl�

lomaketta käydään kohta kohdalta läpi (rivi 10-11). Tässä tapauksessa hän 

mahdollisesti keskeyttää jäsenen, joka olisi saattanut jatkaa oman lomakkeensa 

käsittelyä ryhmässä. O2:n kysymyksellä on monta funktiota: se katkaisee jäsenen 

puheen, osoittaa puheenvuoron siirtyvän eteenpäin, määrittää ryhmän 

toimintatavan ja viestii muille, miten näiden tulee toimia.

Alla on esimerkki tavoitetorin toiselta tapaamiselta, jossa jäsentä (J1) pyydetään 

kertomaan tavoitteistaan. Ohjaaja esittää tarkentavan kysymyksen koskien 

jäsenen määrittelemää aikaa pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteisiin (rivi 11-12). 

Esimerkki 15 Tarkentava kysymys aikaväleistä (2. tapaaminen) 
J1: ee (.) no siis krhm (.) no varmaan rajasi(h)n sen tohon 1 

työnhakuun kyllä että 2 
O1: joo 3 
O2: [mm] 4 
J1: [vähäsen] mul on laittanu mitään tavotteita omas elämäs 5 
02: mm 6 
O1: kyllä 7 
J1: mut toi hh duunihomma nyt on ehkä se kaikist tärkein 8 
J5: m 9 
O2: ja millä ta mikä aikaväli sul oli siin pitkäs ja 10 

lyhyessä 11 
 12 
Ohjaajat käyttävät usein tarkentavia kysymyksiä saadakseen paremman 

käsityksen jäsenen tavoitteen tilanteesta: 

Esimerkki 16 Tavoitteellinen jäsen (3. tapaaminen) 
O5: haluutsä *J7* sanoa jotain noista pitkän ajan tai noista 1 

lyhyen ajan tavoitteista 2 
J7: no lyhyen ajan tavote on et laittaa itteni fyysisesti ja 3 

henkisesti hyvään kuntoon ja mä laitoin tohon et kuus 4 
kuukautta (.) ajaks (.) siinä ajassa 5 

O1: mitä aattelit a (.) mistä ajattelit ajattelit alkaa mitä 6 
sä niinku teet ekana 7 

J7: no siis mä käyn salil joka päivä että 8 
O1: käyksää joka päivä 9 
J7: kuus kertaa kuus kertaa viikos 10 
O1: kadehdittavaa ((nauraa)) 11 
 

 



 36 

Ohjaaja (O5) antaa ensin puheenvuoron jäsenelle (rivi 1-2) ja J7 vastaa 

kertomalla lyhyen ajan tavoitteistaan sekä määrittelemästään aikavälistä (rivi 3-

5). Toinen ohjaaja (O1) esittää tarkentavan jatkokysymyksen: mitä J7 aikoo tehdä 

ensin tavoitteeseen päästäkseen (rivi 6-7). J7 kertoo käyvänsä päivittäin salilla 

(rivi 8) mihin O1 vastaa kysymyksellä, toistaen jäsenen lauseen (rivi 9). Toisto 

indikoi epäuskoa, ja kun J7 vahvistaa asian (rivi 10), ohjaaja kommentoi 

pitävänsä jäsenen tavoitteellisuutta kadehdittavana (rivi 11). Jäsenen tavoitteet on 

tämän myötä käsitelty loppuun. Ohjaajan epäusko ja kommentti 

kadehdittavuudesta antaa ymmärtää, ettei ohjaajilla ole jäsenen tapauksessa 

lisättävää hänen tilanteeseensa. J7, joka käy kuusi kertaa v iikossa salilla, toimii jo 

mahdollisesti ohjaajia tavoitteellisemmin, eikä tarvitse näiden apua tämän 

tavoitteen osalta.  

Tarkentavien kysymysten päämäärä on myös joissain tapauksissa ohjata jäseniä 

konkretisoimaan tavoitteitaan ja niihin liittyviä askeleita: 

Esimerkki 17a Vaikea päästä tavoitteeseen (4. tapaaminen) 
 J1: tota (.) kkrhhhm (.) tota toi (.) pää asia eli töiden 1 

saanti nii se nyt tökkii kyllä pahemman kerran että (.) 2 
se on nyt taas semmoses umpikujas ettei oikeeh tiiä mitä 3 
tekis ku 4 

O2: mm 5 
J1: tuntuu ettei mitää paikkoja oo (.) löydy ja 6 
O2: mmhm 7 
J1: vaa niiku hikoilee päiväst toisee et mitä täs nyt 8 

tapahtuu ja (.) tuntuu ihan turhalt kaikkhi (.) 9 
työpaikkasivustojen selaamiset ja (.) usko loppuu ta 10 

O1: nii  11 
O2: mmm 12 
J1: o ihan ninku yksin yrittää puurtaa  13 
O1: tuntuuks se siis siltä että että niitä (.) siis onkse 14 

niinku molempia ettei löydy paikkoja mitä ees hakee ja 15 
sit vaikka ha löytyy paikka ja hakee nii sitte on 16 
semmonen fiilis että ku sitä khhuitenkhaa [shaa 17 

J1: [nii sen taitaa jo jotenki] niinku 18 
 [tietää et millasii] 19 
O1: [ko se ] 20 
J1: paikkhoi ei eihhehe ei saahh hh pääse niinku ja silti 21 

sillee vähän tulee kk kannattaaks noihin nyt ees 22 
hakeekaan että 23 

O1:   mitä nne esimerkiks on siis semmosii 24 
J1:  no. phhhhh (.) no emmä nyt osaa sillee tai haluu sillee 25 

tarakemmin eritellä mutta (.) mut tota (.) noi niiku noi 26 
toimistotyöt (.) no kaaikki mitä mä oon hakenu etthhh 27 

O2:   hh 28 
O1:   mm 29 
O2:   mm 30 
J1: jotain semmosii e kaupallisia hommia mikä ei oo omaa alaa 31 

et tietää ettei niinku [ei tä osaa niitä] 32 
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O1: [onksiit se] onksiit se yks vuos paikasta tai siit 33 
systeemistä kuulunu ny mitään  34 

J1:  joo emmää sinne päässy  35 
 

O1 esittää tarkentavan kysymyksen riveillä 14±17 ja 26. Lisäksi O1 kysyy rivillä 33-

34 aiemmasta työpaikasta, johon J1 on hakenut. Ensimmäinen kysymys on 

vastaus jäsenen kertomaan: pääasiallinen tavoite, työnhaku on ollut hankalaa eikä 

J1 tiedä mitä tehdä ´ku tuntuu ettei mitää paikkoja oo löydy ja vaa niiku hikoilee 

päiväst toisee et mitä täs nyt tapahtuu ja tuntuu ihan turhalt kaikkhi 

työpaikkasivustojen selaamiset ja usko loppuu ta on ihan ninku yksin yrittää 

puurtaa´��O1 kysyy, tuntuuko jäsenestä siltä ettei sopivia paikkoja tule vastaan 

vai ettei tämä saa hakemiaan paikkoja (rivi 14±17). Kysymyksellä hän tarttuu J1 

ilmaisemaan toivottomuuden tunteeseen ja pyrkii samanaikaisesti tarkentamaan 

jäsenen konkreettista työnhakutilannetta sekä hänen ilmaisemaansa tunnetilaa ± 

samalla hän tarjoaa uudelleentulkinnan jäsenen tilanteesta kysymyksen muodossa. 

J1 hyväksyy ohjaajan tulkinnan ja vahvistaa toisen vaihtoehdon (rivi 18-19, 21-

23, paikkoja ei saa).  

Seuraavalla kysymyksellä ohjaaja yrittää saada jäsentä kertomaan millaisia 

paikkoja tämä ei usko että kannattaa hakea (rivi 24). J1 osittain torjuu 

kysymyksen (rivi 25-27, 31-32) mutta vastaa lopulta ympäripyöreästi. Ohjaajan 

seuraava kysymys on aloite, jolla hän siirtää keskustelun aiempaan paikkaan jota 

J1 on hakenut (rivi 33-34). Ohjaajan kysymykset pyrkivät konkretisoimaan 

jäsenen työnhakutavoitteita ja ohjaamaan keskustelua konkreettiselle tasolle.  

Konkreettisten toimien selkeyttäminen on selkeä pyrkimys, joka ohjaajilla 

tavoitetoritapaamisissa on. Tämä ilmenee sekä vuorovaikutussekvenssien 

kysymyksissä ja kommenteissa että uusissa avauksissa, kuten tässä esimerkissä:    

Esimerkki 18 Mitä seuraavaksi (3. tapaaminen) 
O1: saaks tässä nyt ku te ootte ehtiny jo kertoo näitä omia 1 

unelmia ja tavoitteita että saaks kysyy semmosta että 2 
mitä te ootte aatellu että mitä täytyy tapahtua ennen 3 
sitä et onks et jos ottaa yhden niistä tavoitteista että 4 
mikä (.) mikä on niinku seuraava askel (.) et mitäh mitä 5 
ootte aatellu että teette tai otatte selvää tai 6 
((kohauttaa olkapäitä)) 7 

 

 



 38 

Ohjaaja pyytää ensin lupaa (saaks tässä nyt, rivi 1), ja perustelee sitten 

kysymyksensä (kun te olette jo ehtineet kertomaan unelmia ja tavoitteita, rivi 2-

3), pyytää uudelleen lupaa (rivi 3) ja siirtyy asiaan. Ohjaajan puheenvuoro, joka 

on hyvin varovaisesti muotoiltu kysymykseksi, on oikeastaan tehtävänanto: jos 

ottaa yhden tavoitteistaan, mikä on seuraava askel, mitä jäsenet aikovat tehdä tai 

mistä he aikovat ottaa selvää, jotta tavoitteen toteutuminen edistyy. Toinen 

ohjaaja (O5) ilmaisee tässä otteessa, että tavoitteiden tulisi olla konkreettisia ja 

toteutettavissa, vaikka mahdottomalta tuntuvista asioista saakin haaveilla:

Esimerkki 19 Konkreettiset tavoitteet (3. tapaaminen) 
O5: ja sit pitää muistaa et ne tavotteet ei oo (.) tietysti 1 

voi havitella niit pilvilinnoja sieltä just sitä 2 
presidentin paikkaa mut just semmosii konkreettisii 3 

J2: mm 4 
J8: mm 5 
O5: mitä pystyis (.) niinku viemään tai kavuta kohti6 
 

Toisessa yhteydessä O5 muistuttaa, että unelman on oltava kohtuullinen, jotta sen 

voi toteuttaa ja että tavoitteen toteutuminen edellyttää oikeanlaisia ratkaisuja sekä 

työntekoa. O1 tähdentää konkreettisten askelten merkitystä:   

 
Esimerkki 20 Konkreettiset askelet (3. tapaaminen) 
((Jäsen kysyy, mikä neuvoksi, jos unelma ei toteudu)) 1 
*keskustelua 2 
O5: just se että oliko liian iso unelma ja teinkö oikeita tai 3 

pyrinkö tekemään sen unelman eteen töitä 4 
*keskustelua 5 
O1: ehkä sun täytyy miettii että miksi ne ei toteudu mikä se 6 

on se taustatekijä että mitä pitää tapahtua ensin ennenkö 7 
on mahdollista  8 

 

Seuraavassa otteessa ohjaaja pyytää ensin jäsentä kertomaan, millä keinoilla hän 

pääsee lähemmäs tavoitteitaan. Ohjaajan kysymys on myös tässä esimerkissä 

muotoiltu niin, että hän kysyy konkreettisia toimia, joita jäsen voi seuraavaksi 

tehdä:  

Esimerkki 21a Mihin tähtäät (3. tapaaminen) 
O1: miten sä pääset johonkin noista tai mitä sä teet 1 

seuraavaks 2 
J2: ai (.) ai (.) lyhyen ajan tavotteet (.) joo (.) tehdä 3 

klubitalolla enemmän töitä (.) ja sitte (.) lyhyt aika 4 
noin neljä viikkoa viiva yks vuosi 5 

O1: joo (.) mihin sä tähtäät sillä että sä teet klubitalolla 6 
enemmän töitä 7 
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J2: sit varmaan just siihen et jossain vaiheessa menis 8 
siirtymätyöhön 9 

O5:  mm (nyökkää) 10 
O1: nii (.) että sä saisit sitä omaa kuntoo 11 
J2: kyllä 12 
O1: sitte (.) kartutettua ja 13 
J2: kyllä 14 
O1: joo 15 
 

J2 tulkitsee ohjaajan viittaavan lyhyen ajan tavoitteisiin ja vastaa (tehdä 

klubitalolla enemmän töitä, rivi 3-5). Ohjaaja (O1) vastaa hyväksyvästi, ja kysyy 

sitten, mihin hän kyseisellä toiminnalla tähtää (rivi 6-7). Samalla ohjaaja osoittaa, 

että J2 on ymmärtänyt oikein hänen kysymyksensä. J2 vastaa tavoittelevansa 

siirtymätyöpaikkaa (rivi 8-9). Ohjaaja vastaa uudelleentulkinnalla (rivi 11&13), 

todeten että J2 saisi sitten kartutettua kuntoaan. Jäsenen myöntävä vastaus (rivi 

12&14) on hyväksyntä ohjaajan omalle tulkinnalle tai ehdotukselle siitä, mikä 

jäsenen tavoite on. J2 ei itse puhu aineistossa kunnon kartuttamisesta, mikä 

tarkoittaa sitä, että ohjaaja määrittää kyseisen tavoitteen jäsenen puolesta. Ohjaaja 

ja J2 ovat toki saattaneet keskustella asiasta jossain toisessa yhteydessä, jolloin 

ohjaaja voi nojautua tietoon, jota hänellä on jäsenestä ennestään. Joka tapauksessa 

ohjaaja tässä otteessa antaa jäsenelle ehdotuksen tavoitteeksi, jonka jäsen myös 

tilanteessa hyväksyy.  

Ohjaajat käyttävät erilaisia vuorovaikutuksellisia keinoja jäsenten tavoitteiden 

selkeyttämiseen. Seuraavassa otteessa ohjaaja johdattelee saadakseen jäsenen 

kertomaan tilanteestaan, niinkin pitkälle että ohjaaja käytännössä antaa 

tilannekuvauksen jäsenen puolesta. Melko tyypillinen tapa jakaa puheenvuoroja 

on ´KDOXDWNR�VLQl�[[�VDQRD�MRWDNLQ"´��ULYL�����MRND�NRURVWDD�MDNDPLVHQ�

vapaaehtoisuutta:

Esimerkki 22 Keskusteluun osallistuminen (5. tapaaminen) 
O1:   haluutsä *J3* sanoa jotain 1 
J3:   emä ny 2 
O1:   ei oo mitään (.) sul oli niitä työjuttuja 3 
J3:   joo 4 
O1:   sä kävit jossain työhaastattelussa 5 

[kin] jossain 6 
J3:   [joo](.) mm-mm 7 
O1:   se meni (.) sanoit että meni ihan kivasti ja 8 
J3:   oh 9 
J6:   mmm 10 
O1:   mut sielt ei tärpän 11 

[ny] nyt tällä kertaa 12 
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J3:   [ei] 13 
O1:  joo (.) onks sulla tiedossa mitään seuraavaa 14 

[haastattelua tai muuta] 15 
J3:   [ei tällä] 16 
O1:   (.)jooh 17 
O2:  mm (.) ootsä aatellu et miten se sillai ku sul on se 18 

työpaikka siel tavoitteena nii miten sä sitä kohti 19 
lähtisit menemään 20 

J3:   (.)tää hakemus ja 21 
O3:   mmm 22 
O1:  ja mä aattelen et ylipäätään se et sä käyt klubilla mm 23 

käytsä viitenä päivänä viikossa 24 
J3:   joo 25 
O2:   mm (.) kyllä 26 
O1:  että mä aattelen et se on se semmonen mitä sä että sä 27 

että sulla on niinku tuntuma siitä että sä pystyt niinku 28 
(.) tai jaksat olla 29 

J3:   joo 30 
 

Jäsen kieltäytyy annetusta puheenvuorosta (rivi 2), minkä ohjaaja hyväksyy 

formulonnilla (ei ole mitään sanottavaa, rivi 3). Kysymys rivillä 1 on muotoiltu 

niin, että vastaanottajalla on mahdollisuus vastata kieltävästi tai myöntävästi, 

joten ohjaajan ensimmäinen reaktio on hyväksyä jäsenen vastaus. Seuraavaksi 

ohjaaja kuitenkin jatkaa kuvaamalla jäsenen puolesta hänen tilannettaan (rivi 3). 

Jäsenen myöntävä vastaus (rivi 4) toimii hyväksyntänä sille, että ohjaaja voi 

jatkaa keskustelua. Ohjaaja antaa jäsenen puolesta kuvauksen tämän toimista 

työpaikan saamiseksi (rivi 5-6, 8, 11-12): tämä oli käynyt työhaastattelussa, se oli 

PHQQ\W�´LKDQ�NLYDVWL´��PXWWD�´HL�WlUSlQQ\W�Q\W�WlOOl�NHUWDD´�MD�-��K\YlNV\\�

kuvauksen vastaamalla myöntävästi. Ote antaa melko kiinnostavan kuvan siitä, 

mitä vapaaehtoisuus merkitsee tavoitetorilla. Osallistumien on vapaaehtoista, 

mutta käytännössä osallistujien odotetaan kuitenkin noudattavan ryhmän 

pelisääntöjä, joihin kuuluu keskusteluun osallistuminen ja oman tilanteen 

jakaminen ryhmälle (ks. esimerkki 13). Kun jäsen ei itse tee sitä, ohjaaja avustaa 

osallistumisessa, vaikka jäsen olisikin kieltäytynyt.   

Ohjaaja kysyy seuraavaksi onko jäsenellä tiedossa muita haastatteluja (rivi 14-

15). Johdatteleva kuvaus päättyy: kysymyksellä ohjaaja siirtää fokuksen 

tulevaisuuteen ja jäsenen tiedon alueelle. Kun J3 vastaa kieltävästi, toinen ohjaaja 

(O2) kysyy toimia, joilla jäsen voisi saada työpaikan (rivi 18-20). J3 vastaa 

työhakemuksen tekemisen (rivi 21). O1 tarjoaa sen jälkeen oman näkemyksensä 

(rivi 23): säännöllinen klubilla käyminen on jo itsessään toimi joka edistää 

työpaikan saantia. Tarkistamalla jäseneltä, kuinka usein tämä käy (rivi 24) ja 
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jäsenen vastatessa myöntävästi (rivi 25), ohjaaja pyytää ikään kuin lupaa tulla 

jäsenen asiantuntijuuden alueelle hänen tavoitteitaan koskien. O1 toteaa, että 

säännöllinen käynti klubitalolla on merkki siitä, että jäsen jaksaa viisipäiväistä 

työviikkoa. Näin hän ilmaisee, että myös klubitalolla käyminen on toimintaa, 

jolla J3 pääsee lähemmäksi tavoitettaan.  

Tässä otteessa ohjaaja kommentoi jäsenen työnhakua antamalla oman tulkintansa 

tilanteesta:

Esimerkki 17b Ohjaajan tulkinta (4. tapaaminen) 
J1:  et jos on tarjol semmonen ni 1 
O1:  mm (.) nii 2 
J1:  miksei ottais 3 
O1:  mm 4 
J1: joka sit hallitsee niinku (.) pystyy yksin koordinoimaan 5 

kaikkhi  6 
O1: hh joo 7 
J1: kokoh (.) homman siellä ni (.) khhm 8 
O1: nii sehän tässä on tietysti aina (.) ku haet töitä ja  9 
 niinku (.) veemäistä jotenki se et (.) etä kun  10 
 jos ihmiset jot jotka sinne haetaan töihin nniin  11 
 kukaan ei tunne toisiansa ni sit kattotaan pal pelkän 12 

paperin perusteella ni 13 
O2: [mm] 14 
J1: [noo eikse nyt] oo ihan  15 
O1: t kuka 16 
J1: kyyl mä nyt ymmärrän et noin mäkin olisin tehny  17 
 jos mä oisin työnantaja 18 
O1: mm (.) m 19 
J1: et siin on kaks hakijaa jaa toisel o  20 
 vuosien kokemus ehkä *ohjelmistosta* ja   21 
 tämmöne (.) ei oo ees alan koulutusta ja  22 

puol vuotta hääränny sen kaa nii kyl mä ny sen ymmärrän 23 
että ssh (.) eih siin oo muuta mitään ihmeellistä 24 

O1:  nii (.) nii 25 
 

J1 kertoo (rivi 1, 3, 5-6) miten työnantajat suosivat hakijoita, joilla on häntä 

monipuolisempi osaaminen ja jotka pystyvät yksin koordinoimaan kokonaisuutta. 

O1 vastaa antamalla oman uudelleentulkinnan jäsenen tilanteesta (rivi 09-13): hän 

kuvaa ongelmallisena sen että työnantajat ja hakijat eivät tunne toisiaan ja 

W\|QDQWDMDW�SDONNDDYDW�KDNLMDQ�´SHONlQ�SDSHULQ�SHUXVWHHOOD´��7lPl�RQ�

todennäköisesti tarkoitettu myötätunnon osoitukseksi. J1 torjuu (rivi 17-18, 20-

24) ohjaajan uudelleentulkinnan ja ilmaisee pitävänsä kokemuksen perusteella 

palkkaamista perusteltuna. Kuten uudelleentulkintoja koskevassa kirjallisuudessa 

on todettu, vastaus uudelleentulkintaan on melko pitkä. J1 pyrkii perustelemaan, 

miksi ohjaajan tarjoama selitys hänen tilanteelleen ei hänestä pidä paikkaansa.  
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Keskustelu jatkuu edelleen niin, että O2 osallistaa muita jäseniä kysymällä näiden 

neuvoa vastaavaan tilanteeseen (rivi 1-3): 

Esimerkki 17c Vertaistukea ryhmältä (4. tapaaminen) 
O2:  oisko kellään mitään vinkkejä antaa *J1*:lle tässä 1 

tilanteessa 2 
onks muilla ollu samoja fiiliksiä joskus 3 

(hiljaisuus) 4 
J1:  tää on niinku semmone (.) ku ei oikee niinku semmosia (.) 5 

ku on kauppatieteilijä nii ei oikee semmosia 6 
duunarihommia oikee mitenkää saa ku ((viittoo)) (.) mikä 7 
se syy nyt onkaa mutta tuntuu vähä siltä että saa niinku 8 
(.) otetaan mieluummin sit joku hhhh (.) mikä oikeesti 9 
niikuhhhh (.) oikee (.) motivaatio sitteh (.) tehää niitä 10 
(.) oikee pitkää (.) tarkotan ny vaikka varaastotöitä tai 11 

 

Ohjaajan kysymykseen ei vastata, kunnes J1 itse tarjoaa selityksen omalle 

tilanteelleen (rivi 5-�����2Q�NLLQQRVWDYDD��HWWl�-��SXKXX�´GXXQDULKRPPLVWD´�MD�

ettei hän koulutuksellaan saa kyseisiä töitä. Jäsenen voi ajatella viittauksellaan 

torjuvan muiden jäsenten potentiaaliset neuvot ilmaisemalla, että muiden jäsenten 

DVLDQWXQWLMXXV�OLLWW\\�QLPHQRPDDQ�´GXXQDULKRPPLHQ´�KDNHPLVHHQ��HVLPHUNLNVL�

siirtymätyöpaikkojen muodossa) ja ettei näillä ole kokemusta J1:n alan 

työnhausta. O2:n kysymys rivillä 3 viittaa kuitenkin jäsenen aiemmin esiin 

tuomiin turhautumisen tunteisiin ja yksinäisyyden kokemukseen. Ohjaaja siis 

pyytää muita jäseniä antamaan vertaistukea ja neuvoja J1:n tunnetilaan, ei 

niinkään työnhakuun. 

Ohjaajat eivät juurikaan anna suoria neuvoja jäsenille. Kun neuvoa pyydetään 

ryhmältä, se näyttäytyy vertaistukena. Ohjaajan neuvoessa riskinä on asettua 

auktoriteetin tai asiantuntijan asemaan, jonka vastaanottaja saattaa torjua. Siksi 

ohjaaja esittää neuvon hienovaraisemmin, esimerkiksi kysymyksen muodossa. Silloin 

toimijuus säilyy näennäisesti jäsenellä, vaikka ohjaaja tekeekin tosiasiallisia 

ehdotuksia jäsenen tavoitteiksi ja toimintatavoiksi. Tämä havainnollistuu seuraavassa 

otteessa: 

Esimerkki 21b Neuvoja kysymyksen muodossa (4. tapaaminen) 
O1:  [mutta että] (.) onks se väsymys niinku se mikä sua [ku 1 

sä oot tosi väsyny aina että] 2 
J2: [joo mul on toi väsymys mul on tosissaa] että ku mua mul 3 

menee aamulla tota (.) sitä *lääkettä* nii se väsyttää e 4 
ensinnäki (.) toinen mikä mul on nyt mulla on sit jotenki 5 
tota toi (.) uniapnea e 6 

O1: mm  7 
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 8 
O1: mä että neki voi olla semmosia asioita mille sä voit tai 9 

pystyksä ss (.) asialle siis väsymykselle tekemään jotain 10 
J2: mm 11 
O1: sillain että koska mä aattelen et sitte jos se se niinkun 12 

tavallaan estää sitä että sä et jaksa klubilla (.) 13 
osallistuu mihkään ni sit se (.) niinku 14 

J2: ai mitä mm ss nii uniapnea nii mul on se lääkitys nii 15 
sitähän mä käytän 16 

((J1 niiskauttaa)) 17 
J2: mut sit  mun pitäs tosissaa varmaa sit jotain lääkärille 18 

et jos se (.) vois sen *lääkkeen* kuitenki siirtää pois 19 
koska se on aika lamaannuttava ja mä oon tosi väsyny ku 20 
mä sitä otan 21 

O1: niih 22 
O4: mm 23 
O1: m (.) pitäs taas vaan kannattaa kysyy et jos sitä menee 24 

aamulla iso annos se on nimittäin erittäin väsyttävä 25 
lääke et [ja sit jos] 26 

J2: [kyllä] 27 
O1: sitä sais vaikka päivään tai il iltaan 28 
J2: joo 29 
O1: siirrettyy ni [se ois] 30 
J2: [täytyy jutella] (.) seuraavan kerran ku mä nään mun 31 

lääkärin 32 
O1: m (.) ni ohh 33 
 

O1 kysyy (rivi 1) onko väsymys jäsenen tavoitteita hidastava tekijä ja jatkaa (rivi 2) 

perustelemalla että tämä on aina väsynyt. Kysymyksellä ohjaaja tosiasiallisesti antaa 

ehdotuksen tavoitteeksi. Kysymyksen muodossa esitetty ehdotus on hienovaraisempi 

tapa ottaa puheeksi jäsenen terveydentilaa koskeva asia, ja ohjaaja vielä lieventää sitä 

antamalla perustelun. Jäsen vastaa kertomalla lääkityksestään ja terveydentilastaan, 

minkä ohjaaja ensin hyväksyy (rivi 7).  

Pienen tauon jälkeen O1 jatkaa (rivi 9±10). Ohjaaja nähtävästi huomaa lähestyneensä 

liian kärkkäästi arkaluontoista ja henkilökohtaista asiaa, jolloin hän muuttaa 

lausahduksensa väitteestä (jäsen voi tehdä lääkitykselle jotain) kysymykseksi 

(pystyykö jäsen tekemään jotain). J2 hyväksyy väitteen (rivi 11) ja ohjaaja jatkaa (rivi 

12±14) ja tarjoaa perustelun väitteelleen. Samalla hän ilmaisee, ettei jäsen pysty 

väsyneenä osallistumaan tarpeeksi klubitalon tehtäviin. Jäsenen lyhyen aikavälin 

tehtävänä on tehdä enemmän töitä klubitalolla, joten tulkitsen niin, ettei ohjaajan 

huomio varsinaisesti sisällä moitetta siitä, ettei J2 osallistu tarpeeksi, vaan se on 

ennemminkin neuvo, jolla häntä yritetään auttaa saavuttamaan tavoitteensa. J2 

tarjoaakin itse ratkaisuksi lääkärin kanssa keskustelua (rivi 18±21), mihin kaksi 

paikalla olevaa ohjaajaa reagoi hyväksyvästi (rivit 22 ja 23).  
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O1 osoittaa hyväksyntänsä vielä ehdottamalla, että lääke siirrettäisiin iltaan, koska se 

on väsyttävä. Tässä otteessa ohjaaja jossain määrin tunkeutuu jäsenen 

asiantuntijuuden alueelle (jäsenen elämä) ja myös arkaluontoiselle alueelle (jäsenen 

lääkitys ja terveys). Ohjaaja ei itse ole lääketieteen asiantuntija, eikä hänellä 

myöskään ole normatiivista tai moraalista valtuutta kommentoida jäsenen väsymystä 

tai työmäärää, koska työtehtävät klubitalolla perustuvat vapaaehtoisuuteen. Tämä 

lieneekin syynä siihen, että ohjaaja osittain korvaa suorat neuvot kysymyksillä ja 

merkitsee tällä tavoin arkaluontoisuutta. Tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen 

osalta ohjaajalla kuitenkin voi katsoa olevan asiantuntijarooli, jonka perusteella hän 

voi kommentoida jäsenen tilannetta. 

Edellisissä esimerkeissä ohjaaja ottaa kantaa jäsenen tavoitteen sisältöön. Tämä 

tapahtuu hyvin hienovaraisesti, koska periaatteessa ohjaajat noudattavat ajatusta, että 

tavoitteen määrittely on yksilön omalla vastuun ja vapauden alueella eikä muilla ole 

siihen puuttumista:

 
Esimerkki 23 Mitä itse haluaa (5. tapaaminen) 
O3:  niino emmä tiedä no eks se oo tärkeintä et miltä sust 1 

niinku itestäs tuntuu koska mun mielestä niinku 2 
tavoitteit ei saa ikinä asettaa (.) toisten 3 

J6:  eei eei 4 
O3:   vai jotenki sillee päättää mikä se on se oma halu 5 
J6: nii  6 
O3:   mikä se on ja sitä päin niinku mennään et se et mitä 7 

muut sanoo ympärillä niin se on toissijaista että (.) 8 
toivottavasti toki kannustan siihen et menee sitä kohti 9 
mikä on oma juttu (.) mut oli se sit työ tai harrastus 10 
tai se että voi hyvin arjessa ja elämässä ihan sama 11 
mikä se on ja (.) kukaan muu ei voi oikeestaan siihen 12 
mitään sanoo muutaku et hyvä 13 

J6:  mm 14 
O3:  tee noin (.) jos (.) siltä tuntuu 15 
 

Ohjaaja (O3) ilmaisee painokkaasti, ettei hänen mielestään tavoitteita saa ikinä 

asettaa toisten *toiveiden perusteella?* (rivi 3)��<NVLO|Q�WXOHH�´SllWWll�PLNl�RQ�VH�

RPD�KDOX´(rivi 5) ja tavoitella sitä ympäristön näkökannoista riippumatta (rivi 7-

8)��7DYRLWHOWDYD�DVLD�YRL�ROOD�W\|��KDUUDVWXV��K\YLQYRLQWL��´LKDQ�VDPD�PLNl�VH�RQ´  

(rivi 10-12)��<PSlULVW|Q�WHKWlYl�RQ�NDQQXVWDD��´WHH�QRLQ�MRV�VLOWl�WXQWXX´(rivi 15). 

Ohjaajan näkemys palautuu tavoitetorin kysymyslomakkeeseen, joka lähtee 

liikkeelle kysymyksistä, joilla vastaaja määrittää itselleen tärkeät asiat ja luo 

sitten niihin sopivat tavoitteet sekä tarvittavat askelmerkit. Tätä ohjaa 
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toipumisorientaation mukainen itsemääräämisoikeus ja subjektiivisuus. Se 

palautuu myös yksilönvapauteen ja itseohjautuvuuteen: yksilöllä on vapaus ja 

vastuu tunnistaa omat tarpeensa ja pyrkiä niitä kohti.  

5.3. OHJAAJIEN TAVOITTEET 
 
Tässä luvussa analysoin tapaa, jolla ohjaajat esittelevät omia tavoitteitaan 

tavoitetorien aikana. Pyrin tarkastelemaan, millaista tavoitteellisuutta ja millaisia 

tavoitteellisuuden prosesseja ohjaajat havainnollistavat omien esimerkkitavoitteidensa 

kautta. Ensimmäisessä otteessa jäsen (J9) kysyy tarkennusta tavoitteiden aikaväliä 

koskevaan kysymykseen.

 
 
Esimerkki 24 Näin aikavälit kannattaa määritellä (2. tapaaminen) 
J9:  siis on nää kahen viikon juttuja nää (.) kaikki 1 

kysymykset (.) vai miten (.) en oo nukkunu (?) ollenkaa 2 
tänään (epäselvää) 3 

O2: tässä oli nii et sai ihan itte määritellä sen et mikä on 4 
oma lyhyt ja mikä on oma pitkän aikavälin tavote 5 

J5: nii nii (.) [nii nii] 6 
J9: [joo] joo 7 
O2: kaikil tais olla vähän [eri] 8 
O1: [mm (.) nii] 9 
J9: hmm 10 
O1: mul on esimerkiks pitkän aikavälin tavotteeks nii mä oon 11 

laittanu itselleni viis vuotta ja lyhyen yks vuosin 12 
J9: okei 13 
J5: mm hhmm hhmm 14 
O1: [että mulla on] 15 
O2: [mul on kas] kymmenen ja yks vuotta 16 
O1: nih(hh) 17 
J1: mä oon paljon lyhytnäkösempi 18 
O1: se on hyvä nyt olla konkreettisempi 19 
O2: nii (hh) 20 
O1: (J1lle) mitä sulla on 21 
 

Ohjaaja (O2) neuvoo jäsentä rivillä 4±5. Tällä hän kannustaa itsenäisyyteen, rivillä 8 

´kaikilla tais olla vähän eri´�KlQ�YLLWWDD�P\|V�VLLKHQ��HWWl�MRNDLQHQ�VDD�LWVH�PllULWHOOl�

tavoitteensa sekä niiden keston. O1 antaa seuraavaksi esimerkin omista tavoitteistaan 

rivillä 11 (pitkällä aikavälillä 5v. ja lyhyellä 1 v.). O2 kertoo saman tien omista 

tavoitteistaan rivillä 16. O2 antaa siis ensin ymmärtää, että jokainen saa itse asettaa 

tavoitteilleen aikakehikon, minkä jälkeen O1 kuitenkin tarjoaa omalla esimerkillään 

konkreettisemman mallin.  
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Seuraavaksi toinen jäsen (J1) ilmaisee asettaneensa tavoitteensa lyhyemmälle 

aikavälille, mihin 2��NRPPHQWRL��HWWl�´VH�RQ�K\Yl�Q\W�ROOD�NRQNUHHWWLVHPSL´��

Tulkitsen tämän hyväksynnäksi, jolla O1 viestii, että lyhyemmälle ajalle asetetut 

tavoitteet ovat konkreettisempia ja kenties näin ollen helpompia toteuttaa. Tässä 

esimerkissä O2 antaa ensin suuremman itsenäisyyden jäsenille (rivi 4-5), minkä 

jälkeen O1 tarjoaa esimerkkikehyksen (rivi 11-12), johon O2 myös yhtyy (rivi 16). 

Tämän jälkeen O1 kommunikoi vielä, että vaihtoehtoiset aikakehikot ovat myös 

käypiä (rivi 19). Tässä voi ajatella työvalmentajien myötävaikuttavan siihen, että 

jäsenet pystyvät vastaamaan kysymykseen: ensin antamalla vapaat kädet, sitten 

antamalla esimerkin, ja sen jälkeen hyväksymällä myös esimerkistä poikkeavat tavat. 

Seuraavissa otteissa ohjaajat kertovat, miten he RYDW�YDVWDQQHHW�N\V\P\NVHHQ�´miten 

asetan itselleni tavoitteita´��2��Q�perusteluna on selkeys siitä mitä elämältä haluaa 

(rivi 1-2) VHNl�PDKGROOLVXXV�´SLLVNDWD�LWVHlQVl´ (rivi 4-5). 

 
Esimerkki 25 Mitä elämältä haluaa (2. tapaaminen) 
O2: mmä laitoin siihen että että olis tä selkeää itselle että 1 

mitä elämältä haluaa 2 
O1: mm 3 
O2: ja (.) sitte vähän ehkä olis ittelle (.) vois itte 4 

piiskata itteänsä 5 
((O1 nauraa, O2 ja J5 yhtyvät nauruun)) 6 
O2: tietää mi (.) tietää mitä pitää tehdä et saavuttaa jotain 7 

et selkeyttää itselleen niitä 8 
J5: sillee se niinku (.) joo 9 
02: omia (.) juttuja 10 
 

Ohjaaja nostaa esiin omien päämäärien tärkeyden, ja toisaalta että voi olla vaikeaa 

tietää varmasti mitä haluaa. O2 antaa ymmärtää, että tavoitteiden asettaminen 

selkeyttää päämääriä omassa elämässä ja että yksilön on myös arvokasta tietää mitä 

elämältään haluaa. 7lPl�´LWWH�SLLVNDWD�LWWHlQVl´�RQ�NLLQQRVWDYD�NRPPHQWWL��6HONHlW�

tavoitteet toimivat O2:n kielessä jonkinlaisena pakkokeinona tulosten saavuttamiseen.  

 

Otteessa korostuu myös se, että ohjaajat antavat toiminnallaan kuntoutujille 

toimintamalleja, mutta kuvaavat samalla myös omaa henkilökohtaista tilannettaan.  

Voi myös ajatella, että ohjaajan puheenvuoron funktio on antaa yksi mahdollinen 

toimintamalli, ja että hän käyttää omaa persoonaansa vuorovaikutuskeinona: hän 

antaa ymmärtää, että hän on sen tyyppinen ihminen, jonka tarvitsee välillä piiskata 

itseään, ja tuomalla oman persoonansa mukaan viestiin, hän saa siihen keveyttä ja 
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huumoria sekä mallin siitä, että tavoitteet voivat auttaa, jos joku hänen laillaan kärsii 

siitä, ettei tiedä mitä haluaa. Sen, että tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen on 

haasteellista, ei tarvitse olla elämää haittaava tai rajoittava tekijä. Riittää, että asettaa 

WDYRLWWHLWD��MRLGHQ�DYXOOD�YRL�´SLLVNDWD´�LWVHllQ�WXORNVLLQ�  

 

Seuraavassa otteessa O1 vahvistaa puheenvuorollaan O2:n ajatusta siitä, että selkeät 

tavoitteet toisaalta helpottavat päämäärien saavuttamista (rivi 1-3)��MD�WRLVDDOWD�´DMDWXV�

NLUNDVWXX´ (rivi 5). Tämä voi ilmentää sitä, että tavoitteiden asettaminen on tapa 

edesauttaa myös mielen hyvinvointia selkeyttämällä ja kirkastamalla ajattelua. 

Tavoitteilla on siis kaksinainen merkitys: toisaalta yksilön konkreettisten tavoitteiden 

edistäminen, kuten esimerkiksi työnsaanti, ja toisaalta mielen hyvinvoinnin 

edistäminen, mikä voi olla sekä itseisarvo että osaltaan tukea ulkoisia tavoitteita.  

 
Esimerkki 26 Selkeitä tavoitteita (2. tapaaminen) 
O1: mm mä oon laittanu siihen et (.) vähän samaa ku O2 vaan 1 

että oon on mielestäni tärkeää laittaa ylös selkeitä 2 
tavoitteita jotta niitä koht on helpompi pyrkiän 3 

O2:  mm 4 
O1:  että ajatus kirkastuu 5 
 

Seuraavassa otteessa on neljäs tapaamiskerta ja O2 pyytää saada aloittaa 

WDYRLWHNLHUURNVHQ��+lQHQ�N\V\P\NVHQVl�´VDDNV�DORLWWDD´ (rivi 1) on kuin suunnattu 

koko ryhmälle, ja hän itse on innokkaan jäsenen roolissa. Nauru korostaa tätä 

kaksoisroolia ± O2 asettuu ikään kuin leikkimielisesti muuhun kuin työvalmentajan 

rooliin. Luvan antaa O1 (rivi 2), joka puolestaan tällä puheenvuorolla esittää joko 

työvalmentajaa tai ryhmäkonsensusta, tai molempia. 

 
Esimerkki 27 Tavoitteita on vaikea toteuttaa (4. tapaaminen) 
O2:  saaks alottaa (.) ((nauraa)) 1 
O1:  [saa alottaa] 2 
O2: ((nauraa)) mä oon mitä mä oon tehny kaks kuukautta ei ku 3 

(.) nii (.) kuukaus sitte noi (.) noi tavotteet 4 
viidestoist kahetta neon melkeen puoltoist kuukautta 5 
sitte ja mun on ihan pakko myöntää et mä en o näit (.) 6 
hhh ääh näitä lyhyen aikavälin tavotteita (.) tota (.) ja 7 
mite mit miten mä oon ajatellu niihin pyrkiä niin tota 8 
(.) mäen o ssaanu kumpaakaa tehtyä  9 
nää asiat kyl pyörii koko ajan mun mielessä ne on niinku 10 
(.) tiedän et ne pitäs tehä mut mä en o vaan saanu aikaan 11 
(.) aikaan tota (.) tehdä niitä et mul oli niinku oppia 12 
säästämään et lyhyen aikavälin tällasella vuoden tavote 13 
ja siihen liittyen avata aspi tili muttatota se ei okkaa 14 
ollu nii yyksinkertasta ku mä oon luullu ja tota (.) se 15 
on sen takii(hh)i. työn alla (.) ja sitte (.) eh (.) 16 
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niinku alottaa ammattikirjallisuuden lukeminen ja siihen 17 
oli että pitäis käydä kirjastost lainaa joku 18 
mielenkiintonen kirja mut sitäkhään en oo saanu tehthyy 19 
((nauraa)) (.) että tota (.) [tässä ollaan] 20 

O1:  [näin näinnäinnäin] 21 
O2:  tässä ollaan  22 
O1:  ni 23 
O2:  ((nauraa)) 24 
 

O2 kertoo, ettei ole saanut tavoitteita tehtyä (rivi 6±7) ± mutta asiat ovat pyörineet 

mielessä (rivi 10). Ensimmäinen tavoite oli odotettua monimutkaisempi ja toista 

WDYRLWHWWD�HL�YDLQ�ROH�VDDQXW�WHKW\l��´7lVVl�ROODDQ´�(rivi 20 ja uudestaan rivi 22) 

näyttäytyy toisaalta apologiana, toisaalta toteamuksena. Rakentuu malli siitä, että 

asetetut tavoitteet voivat olla haasteellisempia toteuttaa kuin mitä oli ajatellut, tai ettei 

tavoitteita saa toteutettua, YDLNND�QH�ROLVLYDWNLQ�PLHOHVVl��´HQ�R�YDDQ�VDDQX�DLNDDQ´, 

rivi 11���2��YDKYLVWDD�NHUWRPXNVHQ�YDOLGLQD�NRPPHQWRLPDOOD�´QlLQ�QlLQ��´ (rivi 21).  

 

Aloittaessaan tavoitepiirin kertomalla epäonnistuneista kokemuksista O2 antaa 

ymmärtää, että toteutumattomienkin tavoitteiden jakaminen on tapaamisella 

hyväksyttävää. Tavoitteet ovat todennäköisesti O2:n omasta elämästä, mutta silti heti 

tapaamisen alussa pyydetty puheenvuoro rakentaa vuorovaikutustilannetta, jossa 

P\|V�WRWHXWXPDWWRPLOOH�WDYRLWWHLOOH�RQ�WLODD��7DYRLWWHLGHQ�´S\|ULPLQHQ�PLHOHVVl´�RQ�

ilmiö, johon viitataan muissakin tilanteissa aineistossa, niin työvalmentajan kuin 

jäsenen toimesta. O2 päättääkin omia tavoitteitaan koskevan keskustelun kysymällä: 

 
Esimerkki 28 Pyörivätkö tavoitteet mielessä (4. tapaaminen) 
O2: kyllä (.) mutta et tosiaan niinku en tiedä mikä teil on 1 

fiilis että (.) ootteko saanu alotettua ja muuta mutta 2 
onks niinku pyöriny (.) onks muut huomannu sitä et pyöris 3 
ne (.) omat tavotteet niinku enemmän päässä 4 

 

Tämän perusteella O2:n kertomuksen yhtenä funktiona onkin ollut esitellä yhtenä 

WDYRLWHSURVHVVLQ�RVDQD�´WDYRLWWHLGHQ�S\|ULPLVHQ�PLHOHVVl´��$MDWXNVHQD�OLHQHH��HWWl�

tavoitteiden kirjaaminen vaikuttaa alitajuisesti mielessä ja johtaa mahdollisesti 

myöhemmin huomaamattakin tavoitteita edistävään toimintaan. O2 palaa vielä 

myöhemmällä tapaamisella kertomaan tavoitteistaan. Hän kuvaa edelleen tavoitteen 

´S\|ULPLVHQ�PLHOHVVl´�RVDQD�SURVHVVLD�MD�NHUWRR�YLLPHLQ�DYDQQHHQVD�

suunnittelemansa asuntosäästötilin. 
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Esimerkki 29 Saavutus (4. tapaaminen) 
O2:  mul pyöri kaks kuukautta mielessä tän ryhmän alottamisen 1 

jälkeen aspitili ja pääs niinku alottaminen ja nyt mä oon 2 
saanu sen  3 

O1:   jeeeheehehheeee 4 
O2:   vihdoin aikaan  5 
J4:   just näin (.) noni  6 
O1:   ihanaa tästä tää 7 
O3:   alotettu 8 
O2:   kyllä(.) yks askel otettu eteenpäin 9 
O1:   ((nauraa))  10 
O3:   jee 11 
O2:  et sitte tavallaa m(hh)yö(h)ös se et se jää niinku pyörii 12 
O3:   just 13 
O2:  pyörii mielessä ja se ha ha tuo mosta ajattelee usein 14 
J4:   heh heh 15 
O3:   kyllä 16 
O1:   haa 17 
 

Toinen malli, jota työvalmentajat tuottavat, on vertaistuen antaminen, kuten tässä 

otteessa, jossa keskustellaan edelleen O2:n tavoitteesta lukea enemmän 

ammattikirjallisuutta: 

 
Esimerkki 30 Vertaistukea neuvojen muodossa (4. tapaaminen) 
O1: tuli tost ammattikirjallisuudest mieleen mul on ollu (.) 1 

varmaan joku (.) kolme kuukautta puhelimen kalenterissa 2 
muistutus kahdesta äärimmäisen hhyvästä ammattikirjasta  3 

O2: joo 4 
O1: ja se muistuttaa mua aina aaika ajoin että käy 5 

lainaamassa (.) mä oon siirtäny sen aina kuukaudella 6 
[eteenpäin ((nauraa))] 7 

O2: [jooo] ((nauraa)) et [siellä vielä odottaa] 8 
O1: [et se on kohta taas tulossa tuolta] että ehkei aina 9 

sitte vaan oo niinku [sellaista] 10 
O2: [kyllä (.) ja ehkä se just] ettei oo (.) jos sit pitäis 11 

kysyä joltai 12 
O1: ni  13 
O2: joku mielenkiintonen kirja muutenkin että 14 

ettei stte vaan lähe sinne kirjastoon penkoo jotai  15 
O1:  nii (.) joo [se pitäis olla] 16 
O2:  tietämättä mitään niinku 17 
O1:  kyllä 18 
O2:  tavallaan [sse] 19 
J7:  voihan [sieltä] kysyy sitte (.) kirjastosta 20 
O2:  totta 21 
O1:  mm 22 
O2:  totta 23 
O1:  mikä sua kiinnostaa [minkä tyyppistä sää niinku] 24 
O2:  [emmä emmä tiedä] ((nauraa)) 25 
 26 
(O1 ehdottaa muutamaa kirjaa, O1 ja O2 keskustelevat niistä n. 30s) 27 
 28 
O2: ehkä mun täytyy siis vaan alottaa siitä et mä mietin et 29 
O1: [ni mistä sä] 30 
O2: [mikä mua kii]nnostaa ((nauraa)) 31 
O1: mitä sä haluat 32 
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Tässä O1 tarjoaa ratkaisua yrittämällä kartoittaa mitä ammattikirjallisuutta O2 haluaa 

lukea (rivi 24). Yksi jäsenistä, J7, ehdottaa että O2 kysyisi sopivaa kirjallisuutta 

NLUMDVWRVWD��ULYL�����PLKLQ�W\|YDOPHQWDMDW�UHDJRLYDW�´WRWWD´�MD�´PP´�WDUWWXPDWWD�

kuitenkaan millään tavoin jäsenen antamaan ehdotukseen. Sen sijaan O1 ehdottaa 

ikään kuin ammattilaisena ja O2:n vertaisena muutamaa teosta, joista nämä jäävätkin 

toviksi keskustelemaan. Jäsenet eivät yhdy keskusteluun. Väistämättä miettii, mikä 

funktio keskustelulla on klubitalon jäsenten näkökulmasta ± heitä ei kutsuta mukaan 

keskusteluun ja aihepiiri liittyy työvalmentajien ammattikirjallisuuteen, joista heillä ei 

oletettavasti ole omakohtaista asiantuntemusta. Ainoastaan O1 tarjoaa ammattilaisen 

ja vertaisen roolissa ratkaisua tai apua O2:n ongelmaan.  

 

Tässä rakentuu toimintamalli, jonka mukaan tukea tai neuvoja voivat tarjota henkilöt, 

joilla on kyseisestä osa-alueesta asiantuntemusta. Ei siis ole oletusta siitä, että kaikki 

paikallaolijat ilmaisevat tukea sen itsensä vuoksi, vaan pikemminkin tarkoituksena on 

edesauttaa tavoitteisiin pääsemistä, jolloin keskustelua käyvät sellaiset henkilöt, jotka 

voivat tarjota konkreettisia neuvoja asetettuun tavoitteeseen.  O2 viittaa vielä O1:ltä 

saamaansa neuvoon myöhemmässä tapaamisessa (rivi 1-4).  Hän ei kerro tavoitteen 

edistymisestä, mutta esittää tapahtuneen esimerkkinä siitä, että muiden osallistujien 

huomiot voivat auttaa oivaltamaan, millä tavalla omia tavoitteitaan voi konkretisoida, 

jotta niitä pystyy paremmin toteuttamaan: 

Esimerkki 31 Miksi asetan itselleni tavoitteita (5. tapaaminen) 
O2:  ja sit taas viimeks ku oli se ammatillinen 1 

kirjallisuusjuttu ja sit O1 kysy et nii et mitä 2 
ammattikirjallisuut sä haluut lukee sit et nii (.) et (.) 3 
et mitä 4 

O1:   ((nauraa)) 5 
O2:   ((nauraa)) 6 
J4:   niii-i 7 
O1:   kyllä 8 
O2:   kyllä 9 

 

Edellisen otteen johtopäätös siitä, että ohjaajan tulisi ensin miettiä mitä hän haluaa lukea, 

on muistutus siitä, että tavoitteita asettaessa tulisi miettiä, miksi niitä asettaa. Tavoite 

pelkän tavoitteen vuoksi on hankala toteuttaa ja siihen voi olla vaikea löytää motivaatiota.  
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5.4. YHTEENVETO 
 

Tavoitetorin toimintatavaksi tulee ensimmäisen tapaamisen perusteella tavoitelomakkeen 

täyttäminen ja keskustelu tavoitteista ryhmässä. Toimintatavoista neuvotellaan yhdessä, 

kuitenkin niin että ohjaajat vaikuttavat lopputulokseen. Lomakkeen luominen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa, mutta ohjaajat ehdottavat kysymyksiä. Lomakkeen 

ensimmäiset kysymykset käsittelevät motivaatiota. Lopuilla kysymyksillä 

havainnollistetaan tavoitteellisuuden tekniikoita.  

 

Tavoitteet saa määritellä itse omien arvojen tai motivaation pohjalta. Tämä liittyy 

toipumisorientaation mukaisiin itsemääräämisoikeuden ja subjektiivisuuden arvoihin, 

mutta laajemmin myös uusliberaaliin eetokseen yksilön vapaudesta. Ohjaajat korostavat 

eksplisiittisesti tavoitteiden henkilökohtaisuutta ja asemoivat tavoitteet yksilön oman 

asiantuntijuuden ja vastuun alueelle: kukaan muu ei saa sanella tavoitteita, ympäristön 

tehtävä on ainoastaan kannustaa. Yksilön tehtävänä on päättää mitä haluaa ja kulkea sitä 

kohti viitekehyksestä riippumatta. Tavoitteiden ei tarvitse koskea työllistymistä, eivätkä 

ohjaajat varsinaisesti rohkaise siihen. Jäseniä kuitenkin kannustetaan käsittelemään 

julkisesti sellaisia tavoitteita, jotka sopivat ryhmään.  

 

TDYRLWHWRUL�RQ�³YlOLQH�MlVHQLOOH�LWVHOOHHQ´: se perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä esimerkiksi 

valvontaan, pakkoon tai seurantaan. Toisaalta korostetaan vapaaehtoisuutta ja tavoitteiden 

henkilökohtaisuutta, toisaalta saatetaan kuitenkin ohjata sekä välitavoitteiden että pitkän 

aikavälin tavoitteiden asettamisessa ja jäseniä johdatellaan puhumaan omista tavoitteistaan.  

 

Ohjaaminen on hienovaraista ja tapahtuu esimerkiksi kysymysten tai uudelleentulkintojen 

kautta. Ohjaajien vuorovaikutus tapahtuu pitkälti suostuttelevilla keinoilla: kannustamisen, 

neuvottelun, esimerkkien, kysymysten ja huumorin kautta. Ohjaajat antavat myös malleja 

tavoitteiden tai aikakehikkojen asettamiselle kertomalla omista tavoitteistaan. Tarkentavilla 

kysymyksillä selvitetään jäsenten tavoitteiden tilaa tai määriteltyä aikaväliä, ohjataan 

konkretisoimaan tavoitteita ja tarvittavia toimia. Ohjaajat käyttävät ilmaisuja kuten että 

lyhyen aikavälin tavoitteet voivat olla ³DUNLSlLYlQ�DVLRLWD´, unelman toteuttamista varten 

täytyy ottaa ³VWHSSHMl´ ja ³Wl\W\\�WDSDKWXD�SLHQHPSLl�DVLRLWD´. Tarkoituksena on ohjata 

jäseniä kohti konkreettisia toimia ja auttaa pilkkomaan tavoitteita osiin. Sellainen jäsen, 

joka osoittaa toimivansa tavoitteellisesti, ei tarvitse neuvoja. 
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Vaikka tavoitetori perustuu vapaaehtoisuuteen, siihen osallistuvilta jäseniltä odotetaan 

keskittymistä, halua asettaa itselleen tavoitteita ja halua tehdä töitä niiden toteutumisen 

eteen, osallistumista keskusteluun, tavoitteiden jakamista ja palautteen vastaanottamista. 

Tavoitteissa edistyminen ei ole vaatimus eikä sitä odoteta ± ohjaajat tuottavat itse paikoin 

mallia, jossa tavoitteet eivät edisty ja toteutumattomistakin tavoitteista voi keskustella. 

Tavoitteiden asettaminen ja käsitteleminen auttaa ohjaajien diskurssissa mielen 

kirkastamisessa, tavoitteiden pyöriminen mielessä edesauttaa niiden toteutumista 

huomaamattomastikin. 

 

Vertaistuki antaa ohjaajien puheessa mahdollisuuden WDYRLWWHLGHQ�³SHLODDPLseen´ eli 

esimerkkien ja mallien, sekä kannustuksen ja myönteisen palautteen saamiseen. Ohjaajien 

esimerkillään antama malli vertaistuelle on, että kommentteja ja neuvoja antavat henkilöt, 

jotka voivat tiedoillaan tai kokemuksillaan antaa kontribuution esitettyyn ongelmaan. 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Olen tässä tutkimuksessa pyrkinyt vastaamaan kysymykseen siitä, millaista 

tavoitteellisuuden ihannetta ja tavoitteiden asettamisen ja toteuttamisen prosessia klubitalon 

ohjaajat konstruoivat puheessa ja puhetekojen kautta esitellessään omia tavoitteitaan ja 

kommentoidessaan jäsenten tavoitteita tavoitetoritapaamisissa. Tutkimukseni antaa 

panoksensa klubitaloja koskevaan tutkimukseen. Lisäksi tutkimus tuo oman panoksensa 

tavoitteellisuutta ja motivaatiota koskevaan sosiologiseen tutkimukseen, ja se voi antaa 

näkökulmia myös muihin ryhmävuorovaikutuksen tilanteisiin, jotka eivät välttämättä liity 

mielenterveyskuntoutumiseen. 

Olen käyttänyt tutkimuksessa analyysimetodina keskustelunanalyysia, ja soveltanut sitä 

diskursiivisen psykologian näkökulmasta. Olen hyödyntänyt analyysissa myös ammatillista 

vuorovaikutusta ja ryhmänohjausta koskevaa kirjallisuutta. Teoreettisena viitekehyksenä 

toimii sosiaalinen konstruktionismi ja diskursiivinen psykologia sekä hallintateoria. Olen 

verrannut klubitalon toimintaa ohjaavan toipumisorientaation arvoja motivaatioteorioihin 

kuuluvaan itseohjautuvuusteoriaan ja peilannut näitä Nikolas Rosen ajatuksiin 

itsehallinnasta.  
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Ohjaajilla on vuorovaikutustilanteissa monitahoinen rooli. Toisaalta he ovat ammattilaisia 

ja klubitalon henkilökuntaa. Asiantuntijan rooli ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, koska 

asiantuntijuutta pyritään myös jakamaan klubitalon jäsenille. Jakamalla omia tavoitteita 

ohjaajat asettuvat ikään kuin samanarvoisiksi muiden jäsenten kanssa, mutta 

vuorovaikutustilannetta seuraamalla on kuitenkin selvää, etteivät ohjaajat ja jäsenet ole 

samassa asemassa. Ohjaajilla on vastuu vuorovaikutustilanteen sujumisesta. Tämä näkyy 

esimerkiksi siinä, että ohjaajat kommentoivat aktiivisesti jäsenten puheenvuoroja ± jo 

pHONlVWllQ�´PP´��´MRR´�MD�´QLL´-tapaisten myötäilyjen jatkuva käyttäminen ovat tapa 

jäsentää ja kommentoida jäsenten puheenvuoroja ja osoittaa hyväksyntää niin jäsenen 

käyttämälle puheenvuorolle kuin tämän puheenvuorossa ilmaisemille asioille.   

Ohjaajat eivät pyri niinkään vaikuttamaan antamalla neuvoja, vaan auttamalla klubitalon 

jäseniä sisäistämään erilaisia tavoitteellisuuden tapoja. Tämä näkyy niin täytettävässä 

tavoitelomakkeessa kuin vuorovaikutuksen kulussa. Ohjaajat käyttävät erilaisia 

hienovaraisia vuorovaikutuskeinoja ohjatessaan jäseniä. Suoria neuvoja annetaan harvoin, 

eivätkä ne koske jäsenten tavoitteiden tai unelmien kohdetta vaan tapoja, joilla he pyrkivät 

saavuttamaan niitä. Arvioitavana eivät ole yksilöiden arvot, toiveet tai näkemykset, vaan 

heidän kykynsä rationaaliseen päämäärän tavoitteluun.  

Tavoitteellisuuden ihanne, joka tavoitetorilla rakentuu, vertautuu itseohjautuvuusteorian 

painottamiin inhimillisiin tarpeisiin, omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden 

kokemuksiin. Omaehtoisuuden kokemusta vahvistetaan painottamalla tavoitteiden 

henkilökohtaisuutta ja sitä, että niiden tulee olla lähtöisin yksilön omasta tahdosta. 

Kyvykkyyden kokemusta taas pyritään vahvistamaan ohjaamalla jäseniä pilkkomaan 

tavoitteita ja unelmia pienemmiksi välietapeiksi, jotka saavuttamalla tavoitteita voi edistää. 

Yhteenkuuluvuuden kokemus vahvistetaan käsittelemällä tavoitteita ryhmässä ja 

vertaistuen kautta. Tämä korreloi klubitaloja ohjaavan toipumisorientaation kanssa. 

Itseohjautuvuusteoria voidaan tarkastella Nikolas Rosen itsehallintaa koskevien ajatusten 

kautta. Uusliberaalin hallinnan hengessä keskiössä on yksilön itsenäinen toimintakyky ja 

tavoitteellisuus, ei niinkään se mihin tämä tavoitteellisuus kohdistuu. Tavoitteellisuus 

itsessään voidaan nähdä uusliberaalille subjektille ominaisena piirteenä. Uusliberaali 

subjekti määrittelee itse omat unelmansa ja tavoitteensa ja osaa luoda tarvittavat 

askelmerkit niitä kohti pyrkimiseen sekä reflektoida onnistumistaan näissä pyrkimyksissä. 

Motivaatioteorioiden kaltaiset työkalut luovat ihanteen mukaisia tavoitteellisia subjekteja. 
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Tutkimukseni puutteena voidaan nähdä se, etten ole juurikaan syventynyt 

mielenterveyskuntoutumisen tutkimiseen, vaikka aineisto antaisi siihen mahdollisuuden. 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on rakentunut itsehallintaa ja ammattilaisten 

ryhmävuorovaikutusta koskevalle kirjallisuudelle. Tähän on syynä tapa, jolla 

tutkimusaiheeni muotoutui, kiinnostukseni tavoitteellisuuteen, sekä 

sosiaalikonstruktionistinen näkökulma.  

Pohdin, voiko tavoitteellisuutta ja itsehallintaa vaativa kulttuuri synnyttää ideaaleja, jotka 

voivat vaikuttaa yksilöiden itsetuntoon ja mielenterveyteen: ne, jotka eivät kykene 

toimimaan tavoitteellisella tavalla, jäävät syrjään. Villeimmissä ajatuksissani olen 

rinnastanut tavoitteellisuuden ja motivaation: motivaatio psykologisena voimavarana ja 

tavoitteellisuus tapana, jolla ihminen ilmentää motivaatiotaan sosiaalisesti. Tavoitteellinen 

asenne (motivaatio), mutta toisaalta myös tavoitteellinen käytös (tavoitteellisuuden 

ilmentäminen sosiaalisesti), voi tässä kontekstissa parantaa psykologista hyvinvointia, 

koska yksilö pystyy sitä kautta paremmin vastaamaan yhteiskunnallisiin odotuksiin. 

Tavoitteellisuudella voi olla myös suoraan mielenterveyttä parantava vaikutus: 

tavoitteellinen asenne voi lisätä omaehtoisuuden kokemusta, ja konkreettiset askelmerkit 

voivat selkeyttää omaa toimintaa ja sitä kautta lisätä kyvykkyyden kokemusta.  

Pohdinnoistani huolimatta en voi tutkimuksessani ottaa kantaa siihen, auttaako tavoitteiden 

asettaminen kuntoutumista. Nähdäkseni sosiaalikonstruktionistisessa katsannossa ei ole 

olennaista miettiä sitä, millaiset toiminnat ja asenteet parantavat mielenterveyttä. Vaikka 

kysymys on kutkuttava, joudun jättämään sen psykologian tutkijoiden pohdittavaksi. Tässä 

tutkimuksessa voin ainoastaan palata näkemykseeni, että tavoitteiden asettaminen nähdään 

yhteiskunnassa tarpeellisena, ja että hyvinvoinnin ammattilaiset työskentelevät aiheen 

parissa myös klubitalon tavoitetorilla, missä he ohjaavat jäseniä tavoitteiden asettamisen 

tavoissa ja tekniikoissa.  
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LIITTEET 
Liite 1. Tavoitetorin kysymyslomake 

Tavoitteeni 
Nimi: 
Päivämäärä: 
 

x Miksi asetan itselleni tavoitteita? 

 
 
 

x Mitä järkeä sinun elämässä on? Mikä sinua motivoi pyrkimään elämässäsi 
eteenpäin? 

 
 
 

x Mitkä ovat pitkän ajan tavoitteeni? Mikä on sinun pitkä aikasi? 

 
 
 
 

x Mitkä ovat sinun lyhyen ajan tavoitteet? Mikä on sinun lyhyt aika? 

 
 
 
 

x Mitä aiot tehdä tavoitteidesi eteen ennen seuraavaa tapaamista eli kahden 
viikon aikana? 

 
 
 
 

x Miten pilkon tavoitteeni pienempiin osiin? 

 
 
 
 

x Miten arvioisin omaa tekemistäni tavoitteiden suhteen? 
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Liite 2. Litterointimerkistö 

 

[ ]   Päällekkäispuhunta 

(.)   Lyhyt hiljaisuus 

sa(h)na  Sisäänhengitys sanan sisällä, yleensä nauraen puhuessa 

((sana))  Litteroijan kommentti / selitys 

sana  Äänteen painottaminen 

ЌЎ   Ympäröivää puhetta korkeammalla/matalammalla puhuttu jakso  

hh   Äänekäs uloshengitys

 


