
KIRSI VALTO

PITKÄ VAI PÄTKÄ? 
PROSESSI JOKA TAPAUKSESSA

”Työnohjaaja toimii niissä rajoissa, 
jotka ohjattava asettaa, mutta on ko-
konaan vastuussa omasta ohjaus-
työstään.” Näin sanoo työnohjaajien 
eettinen ohjeistus. Mitä tämä tarkoit-
taa työnohjausprosessin pituuden 
näkökulmasta?

K äytännöksi on muodostunut, että 
työnohjausprosessi kestää yhdes-

tä kolmeen vuotta ja sen jälkeen työn-
ohjaajaa on hyvä vaihtaa. Nykyinen työ-
elämä sekä työnohjauksen laajentumi-
nen perinteisen toimintakentän lisäksi 
yritysmaailmaan on kuitenkin lisännyt 
lyhyempien työnohjausprosessien ky-
syntää. Usein sovitaan viidestä tai kuu-
desta työnohjauskerrasta.

Työnohjausprosessien kirjossa on 
ohjauksia, jotka kestävät yhden tapaa-
miskerran ja ohjauksia, jotka kestävät 

15 vuotta. Ja kaikkea näiden ääripäiden 
välillä.

Emeritaprofessori Marita Pauno-
nen-Ilmonen kertoo useiden kansain-
välisten tutkimusten osoittavan ihmi-
sen tarvitsevan noin 100 tuntia työs-
kentelyä, jotta syntyy pysyviä käyttäy-
tymisen muutoksia. Tästä juontuu 
myös suositus, että vaikutuksiltaan te-
hokas työnohjaus kestäisi yhdestä kol-
meen vuotta. 

”Lisäksi on tietenkin merkitystä ta-
paamiskertojen tiheydellä. Paras vai-
kuttavuus olisi, jos tapaamisia olisi ker-
ran viikossa tai joka toinen viikko. Eli 
jos työnohjaus olisi riittävän säännöl-
linen mahdollisuus keskustella työstä 
ja reflektoida siihen liittyviä ajatuksia”, 
sanoo Paunonen-Ilmonen.

Vakiintuneen määritelmän mukaan 
pitkä työnohjaus kestää vähintään vuo-
den tai 10 tapaamiskertaa. Lyhyt ohja-
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us sitten tätä vähemmän. Näin kaiketi 
edelleen opetetaan myös alaa opiske-
levia tulevia työnohjaajia.

Tähän juttuun haastateltiin useita 
kokeneita työnohjaajia, jotka kaikki ker-
toivat samansuuntaisesti niistä monis-
ta asioista, jotka työnohjausprosessin 
pituutta määrittävät.

LYHYELLÄ PROSESSILLA ON TARKKA 
TAVOITE
Yhden kerran työnohjauksia tilataan, 
kun asiakkaalla on jokin ihan erityinen 
tarve tai tilanne, esimerkiksi kuoleman-
tapaus työyhteisössä tai muu akuutti 
kriisi. Yhden kerran ohjaukset ovat 
useimmiten kahden tunnin mittaisia 
miniprosesseja. Niissä on tarkka tavoi-
te ja työnohjaajalla on usein valmis 
sapluuna, jonka mukaisesti hän tilan-
netta vie varsin aktiivisella otteella 
eteenpäin. 

Muutaman kerran työnohjaukset liit-
tyvät usein muutostilanteisiin tai ne 
saattavat olla myös luonteeltaan kon-
sultoivia.  Esimerkiksi mielenterveyden 
ammattilaisten kanssa tarkastellaan 
heidän tiettyä asiakastapaustaan kon-
sultoivalla otteella. 

PITKÄSSÄ PROSESSISSA SYNTYY 
IHMISSUHDE
Todella pitkät työnohjausprosessit kes-
tävät vuosia. Työnohjaaja Raija-Elina 
Kauppila on ohjannut psykologi Jussi 
Tukiaista yli kymmenen vuotta. Nyt he 
ovat lopettelemassa molempien eläköi-
tyessä myös työnohjausprosessiaan.

Tukiainen kuvailee prosessia siten, 
että kun oppii tuntemaan pitkän ajan 
kuluessa työnohjaajansa, alkaa myös 
tiedostamaton taso tuottaa paljon sel-
laista työstettävää, joka ei olisi ilman 
vahvaa luottamusta mahdollista. Hän 
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sanoo, että työskentelyssä on hitunen 
terapeuttista kulmaa, vaikka pysyykin 
selvästi työn maailmassa. 

”Työnohjauksen tarve ei lopu, kos-
ka emme tule valmiiksi koskaan”, sa-
noo Tukiainen. Hän tunnistaa, että on 
oppinut työnohjauksessa myös useita 
menetelmiä, joita on voinut hyödyntää 
omassa psykologin työssään. 

Tukiainen 
kertoo, että 
työnohjaussuh-
de on merkittävä 
ihmissuhde, jos-
sa on muodostu-
nut esimerkiksi 

omanlaisia metaforia tunteille ja tilan-
teille. Hänen mielestään työnohjaus-
suhteen merkitystä ei nykyään oikein 
aina ymmärretä. Ja kuitenkin muutos 
tapahtuu juuri suhteessa. Vahva suhde 
mahdollistaa tarvittaessa myös tiukem-
man konfrontoinnin.

Tukiaisen työnohjaaja Kauppila ker-
too työtyylinsä olevan holistisen ja sik-
si hän kokee asettuvansa luontaisesti 
pitkiin ohjauksiin. Kauppila on ollut 
pitkään yksinyrittäjä. Hänen ohjaukses-
saan on myös aina ollut ammatinhar-
joittajia. Hän kokee, että ilman kiinteää 
työyhteisöä työskentelevät ammatin-
harjoittajat selvästi hyötyvät pitkistä 
ohjausprosesseista.

”Juuri nyt hyödytään pitkistä pro-
sesseista, kun korona haastaa ja ravis-
taa”, sanoo Kauppila. Pitkä ohjaussuh-
de luo turvaa ja mahdollistaa rauhalli-
sen läsnäolon asiakkaan rinnalla. Kaup-
pila sanoo, että työnohjaus on luova 
prosessi alusta loppuun. Pitkä, väljem-
pi työnohjausprosessi vaatii ohjaajalta 
luovuutta ja ruokkii sitä myös ohjatta-
vassa. 

ASIAKKAAN TAVOITTEET JA 
REUNAEHDOT OHJAUKSELLE
Jos asiakkaan tavoite työnohjaukselle 
on selkeä ja suhteellisen suppea, voi 

ohjausprosessi olla lyhytkin. Sen sijaan, 
jos tavoite on hämärä tai monimutkai-
nen, on syytä pyrkiä heti sopimaan pi-
demmästä prosessista. Useinhan on 
myös niin, että tavoite kirkastuu vasta 
prosessin kuluessa tai vaihtuu jopa ko-
konaan. 

Työnohjauksen tavoitteen tai käsi-
teltävän sisällön historia on hyvä sel-
vittää, kun ohjausprosessin pituudesta 
sovitaan. Jos käsiteltävissä teemoissa 
on jo pitkään ollut pulmia, ei lyhyt oh-
jaus ole hyväksi. Sen sijaan, jos haas-
teelliseen tilanteeseen puututaan työn-
ohjauksen keinoin heti, lyhyt interven-
tio voi toimia oikein hyvin.

Ryhmän koko on eräs asia, joka tu-
lisi ottaa huomioon, kun prosessin pi-
tuudesta sovitaan. Jos ryhmässä on lä-
hes kymmenen osallistujaa, on lyhyt 
ohjaus varsin haasteellinen. Jo pelkän 
luottamuksellisuuden aikaan saaminen 
isommassa ryhmässä vie aikaa. Pahim-
massa tapauksessa ohjauksessa avataan 
jotain, jota ei koskaan päästä kunnolla 
käsittelemään. Se voi aiheuttaa jopa 
haittaa.

Jos ryhmä on tottunut käyttämään 
työnohjausta työvälineenään, päästään 
toki todennäköisemmin lyhyemmässä-
kin prosessissa käsittelemään oikeita 
asioita. Jos ryhmä on tottumaton ole-
maan työnohjattavana, menee työtavan 
opetteluun myös aikaa. 

Ryhmän jäsenten keskinäinen tut-
tuus on myös seikka, joka vaikuttaa sii-
hen, miten nopeasti päästään työsken-
telemään. 

Luonnollisesti myös asiakkaan ta-
loudelliset resurssit määrittävät oh-
jauksen kestoa. Tämän hetken realiteet-
ti on, että yhä useammat asiakkaat suo-
sivat lyhyempiä prosesseja. Viiden ker-
ran tilaukset ovat varsin yleisiä, vaikka 
olisikin hyödyllisempää sopia esimer-
kiksi kymmenestä ohjauskerrasta. 
Työnohjaaja joutuu tosissaan pohti-
maan, onko työnohjaus lainkaan oikea 

PITKÄN OHJAUKSEN 
HAASTEINA VOI OLLA
ETÄISYYDEN PITÄMINEN. 
VIEKÖ TUTTUUS  
TERÄÄ IHMETTELYLTÄ JA 
UTELIAISUUDELTA?
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työtapa vai hyötyisikö asiakas vaikkapa 
valmennuksesta enemmän.

ASIAKKAAN JA OHJAAJAN TEMPO SEKÄ 
TYÖTYYLI
Pitkät ja hitaat prosessit eivät sovi kai-
kille. Eivätkä lyhyet ja nopeat toisille. 
Jos organisaatio on työrytmiltään ja toi-
mialaltaan kovin nopea, esimerkiksi 
viestintäalan työpaikka, se saattaa hyö-
tyä saman rytmisestä ohjauksesta 
enemmän kuin verkkaisesta etenemi-
sestä. Ja päinvastoin, esimerkiksi kun-
ta-alan organisaatioiden tempoon näh-
den lyhyt ohjaus voisi tuntua ristiriitai-
selta.

Reipasotteinen ja esimerkiksi toi-
minnallisia menetelmiä käyttävä työn-
ohjaustyyli sopii lyhyempiin prosessei-
hin. Osa työnohjaajista onkin mieltynyt 
enemmän lyhyisiin ohjauksiin. Työtyy-
liltään verkkainen ja viipyilevä työnoh-
jaaja tuskin kovin mielellään ottaa hoi-
taakseen lyhyttä prosessia. 

PITKÄN JA PÄTKÄN EDUT SEKÄ 
HAASTEET
Haastateltujen mielestä pitkällä työn-
ohjauksella on etunsa. Siinä muun 
muassa rakentuu luottamus, asiakkaan 
maailman syvempi ymmärrys ja mah-
dollistuu asiakkaan syväoppiminen. 

Pitkän ohjauksen haasteina voi olla 
etäisyyden pitäminen. Viekö tuttuus te-
rää ihmettelyltä ja uteliaisuudelta? Tu-
lee olla erityisen tarkka rajoista. Fokus 
on pysyttävä ohjattavan asioissa. Pitkä-
kään työnohjaussuhde ei ole ystävyys-
suhde.

”Työnohjaajan tulee pyrkiä rohkai-
semaan ohjattavaa riippumattomaksi, 
ei rakentaa riippuvuussuhdetta itseen-
sä”, työnohjauksen grand old lady, eme-
ritaprofessori Soili Keskinen tiivistää. 

Lyhyen ohjauksen etuna on napak-
ka eteneminen ja tavoitteiden antamat 
raamit, joissa työskentely pysyy. Lyhy-
empään ohjaukseen voi olla myös asi-
akkaalle matalampi kynnys osallistua, 
kun ei ole odotusta pitkästä sitoutumi-
sesta. Aidosti ”tyhmien kysymysten” 
esittäminen voi myös olla luontevaa, 
kun työnohjaaja ei oikeasti tunne asi-
akkaan tilannetta kovin hyvin.

Lyhyessä ohjauksessa on haasteel-
lista tiukan aikataulun ja tavoitteen luo-
ma sapluuna työskentelylle. Se voi sul-
kea pois jotain sellaista, mikä tulisi 
esiin, jos ohjauksessa olisi enemmän 
ilmaa. Lyhyen työnohjauksen haasteita 
on myös luottamuksellisen suhteen ra-
kentuminen. Miten se syntyy, jos tapaa-
misia on vain muutama?

OLTAVA HEREILLÄ TEHTYJEN 
VALINTOJEN VAIKUTUKSISTA
Onpa kyseessä pitkä tai pätkä prosessi, 
oleellista on, että työnohjaaja on tietoi-
nen molempien prosessien mahdolli-
suuksista ja esteistä. 

Työnohjaajan tulee tarkastella tilaa-
jan ja asiakkaan kanssa yhdessä, millai-
nen ohjaus on asiakkaan tavoitteen 
kannalta tarkoituksenmukaisin. Yhtä 
tärkeää on myös sanoittaa, mitä eri oh-
jaustavoilla on reunaehdot huomioiden 
mahdollista saavuttaa ja mitä ei. 

Raija-Elina Kauppila lopettaa haas-
tattelumme pohdintaan siitä, miten 
työnohjaajan on tärkeä pitää yllä elä-
väinen suhde omaan työhönsä. Hän ki-
teyttää ajatuksensa metaforaan omena-
puusta: ”Huomista en tunne, tänään 
elän, siksi istutan omenapuun”. Hänen 
mukaansa meidän tulee jokaisessa asia-
kassuhteessa pohtia, millaisen omena-
puun haluamme istuttaa. 

JUTTUUN haastateltiin: Raija-Elina Kauppila, työnohjaaja STOry  •  Soili Keskinen emeritaprofessori, työnohjaaja 
STOry  •  Marita Paunonen-Ilmonen emeritaprofessori, työnohjaaja STOry  •  Raija Peltola, työnohjaaja STOry  •  
Kimmo Tapiala, työnohjaaja STOry  •  Jussi Tukiainen, psykologi
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