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Kuten olemme tänään kuulleet ja tarkastelleet…

• Suomessa on monilla mittareilla sukupuolten mukaan vahvasti eriytyneet eli 
segregoituneet koulutusalat ja työmarkkinat. Jako miesten ja naisten töihin on 
säilynyt sitkeästi, jopa vahvistunut joillain aloilla. 

• Samaan aikaan koulutussosiologiset tutkimukset (kvantitatiiviset sekä 
kvalitatiiviset tarkastelut) ovat antaneet viitteitä myös koulutuspolkujen 
etnisestä ja rodullistetusta eriytymisestä.

• Maahan muuttaneiden perheiden nuorten opinto- ja uraohjaus haastaa sekä 
ohjauskäytännön että ohjausteorian tällä hetkellä useasta suunnasta.
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• Nuorten elämäntilanteet ja heidän asemansa yhteiskunnassa voivat tuottaa 
toimijuuden esteitä.

• Lisäksi tutkimus näyttää, että ohjaus ei kohtaa heidän todellisuuttaan, koska ohjaajat 
eivät halua tai uskalla käsitellä sellaisia kysymyksiä, joissa joutuisivat vastakkain 
nuorten vaikeiden elämänhistoriallisten kokemusten tai eriarvoisuuden kokemuksen 
kanssa (mm. Honkatukia & Suurpää 2007; Souto 2017).

• Tutkimustietoa myös siitä, että nuorten ohjauskäytännöt ovat rakentamassa tätä 
segregaatiota.
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Yhteiskunnallisesti kriittisiä ääniä ohjattavien parista 

• ”Ei kyse ole siitä, mitä minä haluan tehdä, vaan missä minut hyväksytään (Suomessa).” 
Muhamed 17v.somalitaustainen poika

• ”Enhän minä voi valita, vaan minne minä voin edes päästä! Että ärsytti se opon puhe.”
Sanna, amiksen 2 kertaa keskeyttänyt tyttö, 17v.)

• ”Opon puhe on suunnattu vain niille parhaille” , Ohjaamo- ryhmäkeskustelu

• -> kritisoidaan vahvasti yksilökeskeistä ohjauksen puhetapaa

– korostetaan yksilöllisiä valintoja ja henkilökohtaisia toiveita, vahvuuksia, jne.

– Ko. puhetapa ei lainkaan ota huomioon ja puheeksi yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja erilaisia 
elämäntilanteita.
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Onko ohjausteoria osa ongelmaa?

• Ohjausteoreettisesti Suomessa vallalla oleva life design -ajattelu ei anna pohjaa 
tilanteen tarkastelulle, koska se tarkastelee ainoastaan yksilöä muovaamassa 
elämäänsä, ei rakenteellisia toimijuuden ehtoja tai yhteiskunnallisia prosesseja, jotka 
muovaavat niitä.

• Nuorisotutkimuksen ja kriittisen aikuiskasvatustieteen piirissä esitetty 
ohjauskäytäntöjen kriittinen luenta ei puolestaan kerro, millaista kohtaamista ja 
toimintaa ohjauksen tulisi olla.
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• Kysymme siksi, millainen olisi ohjauksen teoria, joka 

– jäsentäisi ohjaustoimintaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja toimijuuden aktiivisen 
rakentamisen näkökulmasta 

– olisi yhteiskunnallisesti tietoista 

• Kysymme myös, millaista ohjausvuorovaikutusta tällainen ohjausteoria edellyttäisi 

– Jotta nuorten kohtaaminen olisi toivoa tuottavaa (mm. Hooley, Sultana & Thomsen 2019) ja 
toimijuutta rakentavaa
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Life design –näkökulmaa perustellaan kahdella tavalla:

Työelämän kiihtyvä muutos

• uran ennustettavuus, sen 
kehityskaarimaisuus ja ennakoitava 
vaiheistuminen suhteessa iänmukaisiin 
kehityspsykologisiin kehitystehtäviin on 
kyseenalaistettu

• yhteiskunnassa lisääntynyt kilpailullisuus ja 
vaatimustason nousu kaikkiin tehtäviin, 
rutiinitehtävien väheneminen ja resurssien 
kiristyminen; tehokkuusvaatimukset

Kielellinen / konstruktivistinen käänne

• piirreteorian kritiikki

• diagnostisen asiantuntijuuden kritiikki

• holistinen ajattelu

• Ihminen uraprosessinsa omistajaksi: ihmistä 
tarkastellaan elämänsä muovaajana, rakentajana ja 
tulkitsijana joka voi oppia  muokkaamaan elämänsä 
kokonaisuutta erilaisissa muuttuvissa tilanteissa, ja 
jonka omaa narratiivia täytyy ymmärtää

• tieteellisen selittämisen ja ennustamisen kritiikki: 
kohti yksilöllisiä narratiiveja
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Life design -näkökulmasta:

• uramuuntuvuus (adaptability);  ko. käsite kuvaa ohjauksen ydinprosessia ja 
tavoitetta

– tarkoittaa yksilön kykyä ja mahdollisuutta muovata elämäänsä ja sen siirtymiä, 
etenkin työhön, koulutukseen ja elämäntehtävään liittyviä

• kysymys on sosiaalisesta integraatiosta ja siitä miten yksilö kykenee sitä 
toteuttamaan

– uramuuntuvuus sopeutuvuuden, joustavuuden, tietynlaisen toimintavalmiuden ja 
resilienssin paikantamista yksilöön

• Uramuuntuvuudelle on rakennettu mittari ja sen eri ulottuvuuksia voidaan 
ohjauksessa ottaa työskentelyn kohteiksi 

– huoli, kontrolli, kiinnostus, pystyvyys

• Uramuuntuvuus korreloi mm. työn imun, pystyvyyden kanssa

• Uramuuntuvuus on myös suojaava tekijä kun tulee vaikeuksia – resilienssi?

(mm. Savickas et al 2009; Savickas & Porfeli 2012; Guichard; myös Vuorinen & Virolainen 2017)
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Kritiikkiämme

• Ongelmallista tai yhteiskunnallisesti ”epäkriittistä”  life design -
lähestymistavassa  on tapa, jolla uramuuntuvuus tematisoidaan
ohjauksen käytäntöihin: 

– yksilön päämäärät otetaan annettuna, yhteiskuntaan sopeutumisen 
näkökulmasta – teoria ei näytä tematisoivan sitä, miten myös yksilön dispositiot 
- haluamiset, toiveet, ennakoinnit ja pystyvyysuskomukset - ovat 
yhteiskunnallisesti rakentuneita

– toisin sanoen ohitetaan se, miten yksilön sukupuoli, ihonväri, uskonto, 
yhteiskuntaluokka vaikuttavat edelleenkin yksilölle avautuvaan 
toimintahorisonttiin.



UEF // University of Eastern Finland

• Opinto-ohjaajat eivät osaa ja uskalla ottaa eriarvoisuutta puheeksi – ellei YKSILÖ itse tee sitä

”Mä en tiiä, mitenkä peruskoulussa ne tekee sitä valintaa, tai ett minkä verran se peruskoulun opo 
ajattelee tai hänellä on vaikutusmahollisuuksia siihen, että tuota ainut mun mielestä on se, että jos joku 
vaan niinku heittää tämmösenä ajatuksena niin rohkasta siihen, että jos se tuntuu siltä, että se sua
kiinnostaa ja sä oot halukas lähtee siihen, niin rohkasta siihen toisenlaiseen tavanomaisesta 
poikkeavaan valintaan, mutta se että ett me jotenkin lähettäs niinku kääntämään tätä ihan 
niinku tietosesti, niin musta se tuntuu aika vaikeelta, ett sit täytyy tässä ympäröivässä 
yhteiskunnassa tapahtuu jotakin muutosta ihan toiseen suuntaan. Se että pojat hakeutus enemmän 
vaikka sosiaali- ja terveysalalle tai muuta, että ehkä se nyt on jossain tapauksessa näkyy myös sillä 
tavalla, että ku ihmiset on jääny työttömäks ja lähteny uudelleenkoulutukseen niin sit aikuispuolella on 
löydetty sitä mutta tuota…ett kyllä se niistä nuorten kiinnostuksen kohteista lähtee aika pitkälti ja osa 
on aika arkojakin varmasti sanomaan, jos ne kokee että en mä nyt haluais ehkä tonne jonne kaikki muut 
tytöt tai pojat on menossa vaan haluisin jotain muuta, niin musta se rohkasu ehkä siinä ja kannustus 
siinä se, jota voi ajatella.” - opinto-ohjaaja, ammatillinen oppilaitos
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Liittyykö vuorovaikutuksen käytäntöihin?

• Yksi ohjauksessa vaikuttava periaate voisi olla pitäytyminen vain siinä mitä ohjattava 
itse tuo esiin

– Ohjattavan oman mieltymyksen tai preferenssin ilmaisun on näytetty toimivan neuvomista 
legitimoivana tekijänä ohjausvuorovaikutuksessa (Vehviläinen 2001; 2003, 2012)

• Toisaalta alustavat aineistotarkastelut näyttävät, että opinto- ja uraohjaustyötä 
tekevillä on käytössään vuorovaikutuksen keinoja muovata ohjauksen fokusta 
vähittäin laajemmaksi ja tutkivammaksi kuin miksi nuori asiakas ensin sitä rajaa 
(esimerkiksi rajatulla informaation pyynnöllään)

• Joka tapauksessa opinto-ohjaajat eivät näytä hyödyntävän näitä repertuaareja 
maahanmuuttajanuorten kanssa



UEF // University of Eastern Finland

• Ohjauksen yksilökeskeinen painotus poissulkee sosiaalisten, kulttuuristen ja 
laajemmin yhteiskunnallisten kysymysten työstämisen osana ohjausta. Samalla 
ohjauksessa ei  tule mahdolliseksi tarkastella yksilöä ympäröiviä valtasuhteita ja sitä, 
kuinka ne vaikuttavat ohjattavan toimijuuteen ja hänelle avautuviin/ poissulkeutuviin 
mahdollisuuksiin.

• Ohjauksen ydinprosessien näkökulmasta tutkivalla orientaatiolle näyttää jäävän 
kaiken kaikkiaan melko kapea ja paradoksaalinenkin tila: Yhtäältä valintoja ei voida 
problematisoida, jos nuori ei osaa sanoittaa tai ei argumentoi valintoja yksilöllisinä ja 
”mun juttuna” vaan esim. uskonnollisena kysymyksenä. Toisaalta juuri yksilöllisyys ja 
tapa argumentoida valintoja ”omana juttuna” vesittää reflektoinnin tarpeen. 
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Entä kriittinen ohjausteoria?

• Olemme löytäneet joitain ohjausteorioita, jotka pyrkivät jäsentämään ohjausta 
yhteiskuntatietoisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, osallisuuden ja 
eriarvoisuuksien purun näkökulmasta.
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Uraohjauksen
life design 

näkökulma

Kriittinen kasvatussosiologinen 
näkökulma – kohteena erojen 
rakentuminen
1) kriittinen aikuiskasvatustiede
2) nuorisotutkimuksen näkökulma

Välittäviä uraohjauksen 
näkemyksiä:
1. Sosiologinen päätöksentekomalli : 
Hodkinson & Sparkes
2. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus I: 
Rooney & Rawlinson
3. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus II: 
Bassot 
4. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus III: 
Hooley, Sultana, Thomsen

Yhteiskunnallisesti tietoisen 
ohjausnäkemyksen elementit
a) Yksilön hyvä
b) Sosiaalinen hyvä 
c) Näkemys eriarvoisuuden 
mekanismeista
d) Näkemys toimijuuden muutoksesta 
(oppimista, kasvua, sivistystä kuvaava 
käsite)
e) Näkemys ohjaustoiminnasta, joka 
perustuu edellä mainittuihin

(kvalifiointi) (Integrointi
selektointi
varastointi)
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Mitä ohjaus on? 

• Career guidance supports individuals and groups to discover more about work, 
leisure and learning and to consider their place in the world and plan their futures. 
Key to this is developing individual and community capacity to analyse and 
problematise assumptions and power relations, to network and build solidarity 
and to create new and shared opportunities. It empowers individuals and groups 
to struggle within the world as it imagine the world as it could be. 

• Career guidance can take a wide range of forms and draws on diverse theoretical 
traditions. But at its heart it is a purposeful learning opportunity which supports 
individuals and groups to consider and reconsider work, leisure, and learning in the 
light of new information and experiences and to take both individual and collective 
action as a result of this. 

» Hooley, Sultana & Thomsen 2018 
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Kriittinen ohjausteoria jättää kuitenkin edelleen kertomatta, 

millaista ohjaustoiminnan ja ohjausvuorovaikutuksen tulisi olla. 

• Mikä muuttuu ohjauskohtaamisissa, jos niistä tulee yhteiskunnallisesti tietoisempia?

• Tarkastelemme  seuraavaksi ohjaustilanteita jo kuvatun tutkimusaineiston valossa

• Käytämme hyväksemme ohjauksen orientaatioiden (Vehviläinen 2014) ideaa
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Ohjausvuorovaikutuksen orientaatiot

Ongelmanratkaisu-orientaatio

Suuntaudutaan ongelmien
paikantamiseen ja usein nopeaan

ratkaisemiseen t. toiminnan
esteiden poistamiseen. 

Ratkaisut perustuvat usein
ohjaajan asiantuntemukseen.

Tutkiva orientaatio

Suuntaudutaan asioiden
ymmärtämiseen syvemmin, 

monipuolisemmin

Ei oleteta että asia on ilmeinen, 
pidetään sen tutkimista

arvokkaana

Kannatteleva orientaatio

Suuntaudutaan siihen, että
nähdään “tilanne sellaisena kuin

se on”

Havaitaan mitä tapahtuu, mitä
“todellisuudessa on”

Välitetään kiinnostusta, 
myötätuntoa ja keskittymistä

17
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• Näytämme, että eriarvoistavia käytäntöjä ylläpitävät seuraavat 
ohjausvuorovaikutuksen piirteet

– Yksilön oman valinnan ylikorostaminen – suhteisuuden (Vanhalakka-Ruoho 2010;  Timonen, 
Silvonen & Vanhalakka-Ruoho 2016) huomiotta jättäminen

– ohjauksen vahva painotus ongelmanratkaisuorientaatioon, ts.  siihen että ohjauksen tavoitteena 
on lähinnä jatko-opiskelua koskevan päätöksen t. valinnan syntyminen, ja työskentely päättyy jos 
valinta on ilmaistu ja jos se kuulostaa olevan ”ohjattavan oma”

– se etteivät ohjaajat tahdo, tai hahmota voivansa, tutkia ohjattavien kokemusta heidän kanssaan 
eivätkä hahmota kannattelevan orientaation merkitystä 



UEF // University of Eastern Finland

Ohjausvuorovaikutuksen eriarvoistavia käytäntöjä
1. Tuotosvetoisuus.

• Ohjausnäkemykset ja –teoriat suosittavat usein asiakaslähtöistä ts. asiakkaan tilannetta ”kuuntelevaa” 
otetta. Usein ohjausideologiat myös nimeävät neuvomisen keinona, jota EI tule käyttää, eli ohjaus ei 
ole neuvojen antamista tai jonkin tietyn suunnan tarjoamista asiakkaalle. 

• Tutkimus näyttää kuitenkin kerta toisensa jälkeen, että ohjaus toimii käytännössä usein 
tuotosvetoisesti (l. institutionaalinen agenda vaikuttaa siinä voimakkaasti) ja tämä toteutuu 
nimenomaan ohjaajan neuvojaksojen kautta, joiden kautta ohjattavan suunnitelmaan pyritään 
vaikuttamaan agendan suunnassa (Vehviläinen 2001a; 2001b; Vehviläinen 2012; Weiste ym. 2018)

• Tuotosvetoisuus tarkoittaa, että  ohjaus fokusoituu siihen, että tietty institutionaalisesti 
odotuksenmukainen dikotominen avaintuotos (esim. valinta tai suunnitelma) syntyy; ts.  ohjaus on 
”hoidettu” kun tämä tuotos voidaan todeta (esimerkiksi: nuori  suorittaa koulutusvalinnan toiselle 
asteelle siirryttäessä). 

• Jos yksilöllinen valinta näyttää tapahtuneen, sitä ei reflektoida ja siten menetetään mahdollisuus tutkia 
yhdessä niitä tekijöitä, jotka mahdollisesti uusintavat segregaatiota tai ylipäänsä seikkoja, jotka 
kyseisen oppilaan kohdalla muovaavat valintaa.
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• On välitunti. Istumme opon kanssa hänen työhuoneessaan ”päivystämässä”. 
Yhteishaku on alkanut edellisellä viikolla ja opo on pyytänyt ysiluokkalaisia 
pistäytymässä luonaan ja kertomassa, onko hakukohde selkiytynyt. Nuoria käväisee 
opon luona ja hän merkkaa ylös ne, joille valinta on selvä. Niille nuorille, joilla valinta ei 
ole vielä selvä, varataan aika ohjauskeskusteluun. 
Kysyn, että eikö kaikkien kohdalla käydä ohjauskeskustelua valinnanperusteista. 
Kuulemma ei, keskitytään niihin, jotka tarvitsevat apua, ei ole kaikille aikaa, opo kertoo 
minulle.

Kenttäpäiväkirja, yläkoulu
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2. Mitä otetaan tutkittavaksi (ts. pohdiskelevan keskustelun alaiseksi), 
mitä ei

• Ohjaaja ottaa käsittelyyn vain asioita, joihin hän katsoo tietävänsä 
ratkaisun eli joita ”osaa käsitellä”



UEF // University of Eastern Finland

”Monilla on niin, varsinkin just näillä opiskelijoilla, jotka on siellä valmistavassa 
koulutuksessa, siellä on monella tosi rankkoja taustoja ja sit tuolla on tapana ollukin
ett ett siellä ei kysytä taustoista, että no kysytään ett mistä maasta sie oot tullu ja 
miten kauan oot ollu Suomessa, mutta ei ruveta niinku tonkimaan sitä, että miks oot
tullu, mitä on tapahtunu tai muuta ett opiskelijat kertoo sitten jos ne haluaa…ett siinä 
on aina se vaara ett kun ei meillä riitä ammattitaito jos sohaseekin oikein herkkään 
paikkaan ja sitten saa aikaan jonkun ties minkä traumaattisen stressireaktion siinä 
niin.” 

- opinto-ohjaaja, ammatillinen oppilaitos
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Sit erehyin siinä kysymään, että no mitäs niinku, ei nyt ihan näillä sanoilla, mitäs isälle ja äitille kuuluu 
tai että kerro perheestä, ja sitten ku että on niinku puoli sukua tapettu silmien eessä sitten oli ite että: no 
niin no, mites se koulutausta….ett niinku ei ollu mitenkään osannu niinku tai mä en oo vieläkään keksiny
sitä ett miten mie pystyn reagoimaan semmoseen muuta ku että nyt tietysti jos nyt jossain tap…mä
meinaan lopettanu sen niinku perheestä kysymisen niinku alkuhaastattelussa että se ei oo mun mielestä 
ehkä se ei nyt liity siihen niin paljon ett sitä pitäs niinku lähtee utelemaan ett eiköhän hyö oo saanu
kertoa sen jo niin monelle ihmiselle niin tota….mut joskus tulee sit aina jotenkin kiertokautta sitten että 
niinkun ett jos on vaikka vanhemmat kuollu niin totta kai sitä nyt pahottelee ja on niinku ett ikävä mut
ett mä en niinku mene siihen enää että niinku ku en oo mikään kuraattoripsykologi joka osais sitten 
jotenkin löytää niitä ehkä oikeita sanoja sitten niin hyvin kuin ite kokee niin tota en mee sitten niitä enää 
kyselemään.” 

- opinto-ohjaaja, yläkoulu



UEF // University of Eastern Finland

• Ohjaajien puheet osoittavat, että he eivät näytä luottavan siihen, että pelkkä 
kannattelu, toisen kokemuksen ja tunteen vastaanottaminen ja empaattinen 
kuunteleminen, riittäisi. He näyttävät vaativan itseltään ohjaajina sitä, että he 
osaisivat tehdä ja auttaa enemmän - toisin sanoen, ongelmanratkaisuorientaatio 
näyttää menevän kannattelevan orientaation ohi työn onnistumisen arvioinnissa ja 
samalla ohjauksen agendan rajaamisessa. 

• Tämä on tyypillistä juuri oppilaitoskonteksteissa, joiden ohjaustilanteet ovat usein 
vahvasti tavoitesuuntautuneita (Vehviläinen 2014). Ongelmanratkaisuorientaation 
painottuessa ratkaisua vaille jäävien asioiden kysyminen ja puheeksi ottaminen 
ohjaksessa rajautuu toissijaiseksi, jopa virheliikkeeksi, kuten edellä tapahtui. 
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3. Autonomisen, yksilöllisen valinnan olettamukset

• Oman autonomisen valinnan korostaminen life design -hengessä saa aikaan sen,  että 
perheen ja ystäväpiirin ja muiden suhteiden osuutta valinnan tekemisessä käsitellään 
hyvin eri tavalla eri opiskelijoille.

• Vaikeaa näyttää olevan etenkin ottaa tutkivan työskentelyn kohteeksi maahan 
muuttaneiden tyttöjen, etenkin muslimien valintoja ja perhesuhteita.

• Paradoksaalista tässä on myös se, että myös Suomessa perhetaustalla on merkitystä 
nuorten valintoihin – mutta valintoja uusinnetaan hienovaraisemmin ja siten 
”äänettömämmin” – rakenteet vaikuttavat taustalla. 

– Suomalaisnuoret osaavat sanottaa valintansa ”omana juttunaan” (Herranen & Souto 2015). 



UEF // University of Eastern Finland

”Ett kyl siellä on niitä perheen ja näitten toiveita koko ajan taustalla, mut

siinä ohjauskeskustelussa sitten mun mielestä se on myös tämän ohjaajan 

velvollisuus lähtee siitä yksilöstä, mikä on hänelle ja hänen omien 

syvimpien toiveittensa ja lahjakkuuksien kautta niin se oikee ja sillä tavalla 

tuua vapautta, koska mie uskon siihen ihan sataprosenttisesti, että sillon ku

ihminen löytää sen oman juttunsa, ett tulee se semmonen oma intuitio, ett 

tätä minä haluun, täähän on ihan jees, tätä on kiva tehä, niin sillon kyllä 

kaikki järjestyy, ihminen jaksaa elämän myllerryksissä ja hän kehittyy 

siihen, mitä hän parhaimmillaan voi olla.”

- opinto-ohjaaja, yläkoulu
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Kannattelu ja tutkiminen ovat osa ohjausvuorovaikutuksen 
opinto- ja uraohjauksen repertuaaria
• Tutkimukset osoittavat (mm. Mäkinen/Toiviainen; Souto), että vierellä kulkeminen, jakaminen jne. luo 

kannattelevan ja turvallisen tilan dialogille ja sitä kautta avautuvalle toivolle.

– Oppilaitoksissa nuoret korostavat esimerkiksi koulunkäyntiavustajien/ ammatillisten ohjaajien tuomaa 
arkista tukea.

• Toimijuuden esteet eivät ole vain yksilöön paikantuvia, siksi usein tarvitaan muutakin kuin yksilön 
dispositioihin vaikuttamista = toisin toimiminen yhdessä muiden kanssa

• Toisin toimiminen mahdollistuu, kun ihmiset tutkivat ristiriitoja ja ongelmia ja etsivät uutta toiminnan 
kohdetta 
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Ohjauksen määritelmä revisited
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Mitä on ohjaus?

Laaja-alainen ohjauksen malli

Ohjaus on institutionaalista yhteistoimintaa, jossa edistetään ohjattavalle
merkityksellisiä prosesseja siten, että ohjattavan tai ohjattavien toimijuus ja 

osallisuustaju vahvistuvat.

Prosessit ovat esim. oppimis-, kasvu- työ- tai suunnanottoprosesseja.

Toimijuus hahmotetaan suhteisena sekä yksilöiden ja yhteiskunnan kohtaamisena, ja sitä
tarkastellaan intersektionaalisesti.

Vehviläinen 2014 pohjalta muokattu, osallisuustajusta Alhanen 2016
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Mitä tämä edellyttää? 
• Tutkivan ja kannattelevan orientaation täytyy tulla hahmotetuksi  tietoisena osana ammattimaista 

ohjaustyötä

• Ohjaajien tulisi uskaltaa haastaa itsensä oppimaan todellisuudesta yhdessä ohjattavien kanssa ja siten 
kasvattamaan omaa osallisuustajuaan

• Ohjaajien ei niinkään tarvitse osata ”hallita ohjaustilannetta” tai tietää vastausta tai ratkaisua 
jokaiseen puheena olevaan asiaan tai ongelmaan, vaan kuulla ja tutkivasti tarkastella erilaisia 
merkityksiä joita ohjattava antaa asioille 

• Ohjaajien tulee pystyä käsittelemään myös asioita, jotka herättävät heissä vaikeita tai ristiriitaisia 
tunteita
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• Ohjattavien todellisuuden pitää saada tulla näkyväksi ohjauksessa jotta löytyy se 
liikkumatila (lähikehityksen vyöhyke), jossa ohjattavan toimijuuden este, tai 
toimijuuden vahvistamisen alue, voidaan tunnistaa ja jossa heidän toimijuuttaan 
voidaan tukea 

• Ohjauksen vaikuttavuutta koskeva diskurssi tulee purkaa: dikotominen 
tuotosvetoinen ajattelu ei ole kestävää ohjauksen vaikuttavuustutkimuksen eikä 
eettisesti kestävän kohtaamisen ja yhteistyösuhteen näkökulmasta (Vehviläinen in 
prep.)
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