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Johdanto
Toisella asteella tai ensimmäisiä korkeakouluvuosia opiskelevat nuoret joutuvat intensiivisesti
pohtimaan tulevaisuuttaan ja urasuunnitelmiaan. Nuoren on usein vaikea selviytyä kaikista
potentiaalisista ongelmista yksin. Tarvitaan ehdottomasti vanhempien, opettajien ja opinto-ohjaajien
tukea ja kärsivällistä huomiota.
Opiskelijat, jotka osallistuivat ‘Uraoppiminen elinikäisen oppimisen menestystekijänä’ -hankkeen
paneeleihin toivat hyvin selkeästi esiin tarpeensa jakaa ongelmiaan – niin henkilökohtaisia kuin
koulutukseen tai uraan liittyviä – sellaisten ammattilaisten kanssa, joilta he voivat saada tukea.
Opiskelijoiden vastausten huolellisen analyysin pohjalta kehitettiin valmennuksen työkalupakki
tukemaan nuoria uranrakentamisessa ja koulutuksellisten haasteiden selättämisessä.
Valmentajan roolissa voi olla opettaja, uraneuvoja, tai toinen opiskelija. Prosessi, jossa opiskelija
valmentaa opiskelijaa, tukee analyyttisemmän lähestymistavan kehittymistä, positiivisempia
asenteita systemaattisen urasuunnitteluun sekä luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiriä.
Näiden materiaalien tulisi auttaa kaikkia ymmärtämään, että:
meillä kaikilla on olemassa resursseja, joita voimme käyttää ongelmista selviämiseen
positiivisen tulevaisuudenkuvan rakentaminen vie meidät lähemmäs haaveidemme ja
urasuunnitelmiemme toteutumista
työllistettävyys sekä houkuttelevuus työmarkkinoilla eivät riipu pelkästään koulutuksesta ja
pätevyyksistä vaan hyvin pitkälti myös yksilöllisistä pehmeistä taidoista ja osaamisesta.

Oppimistavoitteet
Materiaalit esitellään kahdessa moduulissa. Nämä sisältävät harjoitusten lisäksi kuvauksia ja
selvennyksiä. Moduulit voi käsitellä joko erikseen tai yhdessä pidemmässä työpajassa, tarpeista,
mieltymyksistä ja aikarajoitteista riippuen.
Yleisesti ottaen osallistujien odotetaan:
saavan käsityksen siitä, mitä valmennus on
saavan käsityksen siitä, mitä on ratkaisukeskeinen lähestymistapa verrattuna ongelmakeskeiseen
oppivan tunnistamaan työhön ja uraan liittyviä ongelmia valmennustekniikoiden avulla
kykenevän visualisoimaan ja määrittämään ura- ja henkilökohtaisia tavoitteita
kykenevän käyttämään neutraaleja kyselytekniikoita tukemaan muita tai itseään itsenäisessä
ajattelussa ja johtopäätösten muodostamisessa
erittelevän omat resurssina ja käyttävän niitä saavuttaakseen haluamansa uratavoitteet
oppivan keskittymään ratkaisun tunnistamiseen ongelman analysoinnin sijaan prosessissa kohti
uratavoitteiden saavuttamista
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Kohderyhmä
Työpaja on suunniteltu opettajien, kouluttajien ja uraneuvojien käyttöön, jotka työskentelevät
lukioissa, ammattioppilaitoksissa tai korkeakouluissa opiskelevien 18–22-vuotiaiden nuorten kanssa.
Kuinka materiaaleja käytetään
Materiaalit on tarkoitettu joko lyhyisiin tapaamisiin tai pidempiin työpajoihin nuorten kanssa ja ne
sopivat käytettäväksi ryhmissä mutta myös yksilöllisessä ohjauksessa. Opettajat, uraneuvojat tai
pedagogian asiantuntijat voivat käyttää materiaaleja tällaisenaan, tai muokata niitä oman ryhmänsä
tarpeisiin sopivammaksi.
Harjoitukset osallistavat opiskelijoita aktiivisesti ja antavat heille mahdollisuuden kokea niin tukea
tarjoavan valmentajan kuin tukea saavan asiakkaan roolit. Harjoitukset myös tarjoavat osallistujille
mahdollisuuksia jakaa ongelmiaan, tulevaisuuden haaveitaan ja suunnitelmiaan sekä erityisesti
uraansa koskevia huolia ja suunnitelmia. Toivoaksemme tämä luo avoimuuden ja luottamuksen
ilmapiirin työpajoihin osallistuvien kesken. Materiaaleja voi muokata soveltumaan yksilöiden kanssa
työskentelyyn.
Ehdotetut harjoitusten kestot ovat arvioita ja voivat vaihdella ryhmäkoon, työtahdin ja muiden
tekijöiden mukaan.
Hyödyllistä tietoa
Valmennuksen määritelmä: Kansainvälinen valmennusliitto (International Coaching Federation)
Kun tutkaillaan valmennuksen käsitettä, on syytä huomioida Kansainvälisen valmentajaliiton, eli
maailmanlaajuinen ammattivalmentajien organisaation, määritelmä:
“ICF määrittelee valmennuksen ajatuksia herättävänä ja luovana yhteistyösuhteena, joka innostaa
asiakkaita hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa.”1
Asiakkaan kanssa työskennellessään valmentajan odotetaan:
selvittävän, tarkentavan ja yhtyvän siihen, mitä asiakas haluaa saavuttaa
rohkaisevan asiakasta itseoivallukseen
houkuttavan esiin asiakkaalta lähtöisin olevia ratkaisuja ja strategioita
pitävän asiakasta vastuullisena ja vastuuvelvollisena.2
Näitä ohjeita seuraamalla valmennusmenetelmiä voidaan käyttää useilla elämänalueilla:
henkilökohtaisella, ammatillisella ja jopa terveydellisellä. On tärkeää muistaa, että valmennus on
yhteistyösuhde, joka perustuu asiakkaan vapaaseen tahtoon ja se edellyttää jokaisen asiakkaan ja
tämän yksilöllisyyden, tarpeiden ja valintojen kunnioitusta.
1

http: //www.coachfederation.org/intcoachingweek/about-coaching/

2

http://www.coachfederation.org/intcoachingweek/about-coaching/
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Uravalmennus
Uravalmennuksesta voisi olla paljon hyötyä ihmisille, kun he suunnittelevat ja rakentavat uraansa.
Uravalmennus sallii asiakkaan rakentaa urapolkua itsenäisesti, vastuullisesti ja järkevästi. Valmentaja
on asiakkaan mukana urapäätösten tekoprosessissa ja tarjoaa tukeaan seuraavissa asioissa:
urasuunnittelu sekä uran rakentamisen strategian valmistelu
asiakkaan vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen
työnhaussa ja urakehityksessä vaadittavan kontaktiverkoston luominen
käsityksen rakentaminen siitä, mitkä asiat asiakkaalle ovat tärkeitä työ- ja henkilökohtaisessa
elämässä.
Valmentajan odotetaan kannustavan asiakasta erittelemään itsenäisesti jo olemassa olevia
resurssejaan, joista voisi olla apua urakehityksessä. Valmentaja voi jakaa tietoa asiakkaan kanssa,
mutta asiakas kantaa vastuun tehtyjen päätösten seurauksista. On ehdottoman tärkeää, että
valmentaja ei johdattelevasti neuvo asiakkaalle, mitä pitäisi tehdä, vaan valmentajan tulee
pikemminkin innostaa asiakasta ratkaisemaan ongelmansa itse. Mitä itsenäisemmin asiakas rakentaa
urastrategiaansa, sitä innokkaammin hän todennäköisesti myös toteuttaa strategiaansa. Hyvä
valmentaja kysyy oikeita kysymyksiä, ei niinkään anna vastauksia.
Keskustelu valmennuksen työvälineenä
Keskustelu on yksilö- ja ryhmävalmennuksen perustyökalu. Kunnolla käydyn dialogin jälkeen asiakas
kykenee ryhtymään muutostoimiin sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan ne.
Valmennuskeskustelulle ei ole tarkkaan määriteltyä viitekehystä.
Valmennuskeskustelussa valmentaja voi aloittaa jostain asiakasta kiinnostavasta aiheesta tai
houkuttaa asiakasta erilaisiin havaintoihin. Valmentaja voi tukea asiakasta muotoilemalla uudelleen
jonkin ajattelutavan ja näin avata uusia mahdollisuuksia ratkaisujen löytämiseksi. Kannattaa muistaa,
että valmentajan asiakkaalle tarjoaman palautteen on oltava niin rakentavaa, ystävällistä ja
kannustavaa, että asiakas haluaa jatkaa kehitysprosessia. On muistettava, että valmennus ei ole
terapiaa vaan positiivisen muutoksen tukiprosessi.
Hyvän valmennuskäytännön säännöt ja ohjeet löytyvät ICF:n ohjeistuksista.
Ratkaisukeskeinen lähestymistapa valmennukseen
Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on asiakaslähtöinen ja se suuntautuu tuleviin ratkaisuihin. Se
kunnioittaa asiakkaan autonomiaa tavoitteiden ja niiden saavuttamiskeinojen määrittelyssä. Sen
suuntautuminen tulevaan ei täysin poissulje aiempia kokemuksia; asiakkaan menneisyys nähdään
positiivisten resurssien ja kompetenssien lähteenä, joita asiakas on onnistuneesti hyödyntänyt
ongelmanratkaisussa aiemmin ja voi täten potentiaalisesti hyödyntää uudestaan. Prosessiin kuuluu,
että irtaudutaan ongelman syiden etsinnästä ja paneudutaan tukemaan asiakasta löytämään
ratkaisuja, jotka he kykenevät määrittelemään ja hyväksymään.
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Ratkaisukeskeinen lähestymistapa lähtee liikkeelle tärkeistä olettamuksista:
Muutos on elämässä väistämätöntä. Voimme oppia kontrolloimaan hyödyllistä muutosta.
Ihmisellä on oikeus nähdä todellisuutensa yksilöllisesti sekä oikeus saada näkemyksilleen
uniikki, arvostava kohtelu.
Ratkaisuihin keskittyminen voi olla ongelmiin keskittymistä tehokkaampaa. Ongelman syyn
selvittäminen ei takaa ratkaisun löytymistä.
On jo olemassa ratkaisuja, jotka voidaan tunnistaa ja hyödyntää. Ihmisillä on kykyjä ja taitoja,
jotka he voivat aktivoida saamaan aikaan hyödyllistä muutosta.
On helpompi kontrolloida pieniä muutoksia, joilla on ajan myötä isompi vaikutus tulevaan.

Paul Z. Jackson ja Mark McKergow esittävät metodologian SIMPLE (‘Yksinkertainen’)-mallinsa kautta:
1. Solutions not problems – Ratkaisuja, ei ongelmia
Malli on vahvasti ratkaisuorientoitunut. Se rohkaisee ratkaisusuuntautuneeseen
keskusteluun asiakkaan kanssa, mikä auttaa asiakasta tunnistamaan lähtöpisteen ratkaisun
etsintään.
2. In-between: the action is in the interaction – Välissä: vaikutus on vuorovaikutuksessa
Jo olemassa olevien ratkaisujen etsinnässä on hyödyllistä valita systeemilähestymistapa, joka
kertoo asioiden keskinäisestä riippuvuudesta. On siis tehokasta antaa ihmisille vapaus tehdä
pieniä muutoksia, joilla taas on vaikutus lukuisiin toisistaan riippuviin elementteihin samassa
kontekstissa ja näin ne ruokkivat isompaa muutosta.
3. Make use of what’s there – Hyödynnä olemassa olevaa
Meidän on opittava tunnistamaan olemassa olevia vastauksia ja ratkaisuja; tutki mitä
hyödyllistä ja toimivaa löydät jo olemassa olevasta.
4. Possibilities: past , present and future – Mahdollisuudet: mennyt, nykyinen ja tuleva
Ammentamalla asiakkaan menneisyydestä jo olemassa olevia resursseja ja keskittymällä
asiakkaan nykyiseen positiiviseen toiminta sekä siihen, mitä hän todella haluaa, autetaan
asiakasta ottamaan pieni askel kohti visiota toivotusta tulevasta tilanteesta.
5. Language: simply said – Kieli: yksinkertaisesti sanottuna
Yksinkertainen, ymmärrettävä ja positiivinen kielenkäyttö, jolla kehutaan asiakaan
käyttäytymisiä ja onnistumisia pikemmin kuin tämän älykkyyttä ja persoonaa, antaa
asiakkaalle mahdollisuuden kehittää avoimen suhtautumisen mahdolliseen sisäiseen
muutokseen. Prosessi, jossa tuetaan asiakkaan itsetunnon kehitystä siten, että positiivinen
muutos mahdollistuu, edesauttaa mahdollista muutosta.
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6. Every case is different – Jokainen tapaus on erilainen
Yksilölle pitäisi antaa oikeus etsiä, mikä toimii hänelle, sillä erilaiset asiat toimivat eri
ihmisille. Autonomia valita ratkaisu, jonka kokee omakseen auttaa ihmistä hyväksymään
ratkaisun, sekä tukee häntä matkalla kohti toivottua muutosta.
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Neljä ratkaisukeskeistä kompetenssia
Mielenkiintoisen ratkaisukeskeisen mallin Neljästä ratkaisukeskeisestä kompetenssista esittää
Gwenda Schlundt Bodien.
Malli koostuu neljästä ratkaisukeskeisestä kompetenssista - auttaminen, opastus, koulutus ja ohjaus joita voidaan käyttää erilaisissa tilanteissa riippuen siitä, missä tilanteissa asiakas tekee valintoja
autonomisesti ja missä häntä rajoittavat ylhäältä määrätyt ulkoiset tavoitteet tai menettelytavat.
Auttamista käytetään silloin, kun asiakasta tuetaan tavoitteiden muotoilussa sekä niiden
saavuttamiskeinojen pohdinnassa.
Opastus on käytössä silloin, kun asiakasta rajoittavat ulkoapäin määrätyt tavoitteet mutta hän
saa kuitenkin vapaasti valita heille sopivat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.
Koulutus on käytössä silloin, kun asiakas voi autonomisesti määritellä omat tavoitteensa mutta
häntä rajoittavat ulkoiset rajoitukset liittyen keinoihin niiden saavuttamiseksi.
Ohjausta käytetään silloin, kun asiakasta rajoittavat sekä ulkoa asetetut tavoitteet että keinot
niiden saavuttamiseksi.
Malli voi tarjota asiakkaalle erittäin hyödyllisiä työkaluja monenlaisiin tilanteisiin, mukaan lukien
työympäristön, jossa meitä usein rajoittavat ulkoa määrätyt tavoitteet tai menettelytavat. Tässä
materiaalissa on kuitenkin valikoitu käytettäväksi sellaisia harjoituksia Neljän ratkaisukeskeisen
kompetenssin mallista, joiden filosofia lähentelee valmennusta, jossa asiakkaalla on vapaus valita niin
asettamansa tavoitteet kuin itselleen mieluisat tavat niiden saavuttamiseksi.

Ratkaisukeskeisen valmentajan ohjeet
Brief Coachingin ajatukset (‘Lyhyt valmennus’) ja SIMPLE-menetelmä tarjoavat ohjeita
ratkaisukeskeistä lähestymistapaa käyttäville valmentajille, eli mitä tehdä ja mitä välttää:
Työstä asiakkaan kertomaa välttäen yritystä ymmärtää, mitä todella tapahtuu.
Muista ohjata keskustelu kohti mahdollisia ratkaisuja. Älä keskity ongelmiin.
Hae positiivista ja hyödyllistä vuorovaikutusta.
Työstä asiakkaan kanssa mieluisaa kuvaa tulevasta. Vältä ehdottamasta, mitä asiakkaan pitäisi
tehdä.
Lähde oletuksesta, että asiakas todella tietää mitä haluaa. Hyväksy asiakkaan tapa pyrkiä
tavoitteeseen ainoana oikeana.
Usko, että asiakas kykenee pikkuhiljaa, omaamiaan resursseja hyödyntäen, saavuttamaan
toivotun tavoitteen. Ratkaisukeskeiset valmentajat eivät siis korosta ongelmaa vaan työstävät
olemassa olevaa.

10

Pyri olemaan hyödyksi mutta jätä asiakkaalle täysi päätäntävalta hyväksyä tai hylätä mikä
tahansa vaihtoehto. Vältä toimia tai sanoja, jotka voisivat uhata asiakkaan autonomiaa.
Ole positiivinen ja optimistinen ratkaisukeskeinen valmentaja. Kehu asiakastasi siitä, miten
onnistuneita hänen toimintansa ja tekonsa tilanteen parantamiseksi ovat olleet.
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Ohjeita opettajille – MODUULI 1
Tavoitteet

Ajankäyttö

Kommentit

Materiaalit

Osallistujien
integraatio

25–30
min

Kopioita
harjoitusmonisteesta

Sopimus

Yhteistyösääntöjen
laatiminen työpajan
toimintaan

30 – 45
min

Harjoitusta voi
pidentää pyytämällä
osallistujia
keskustelemaan
pienemmissä
ryhmissä. Osallistujat
voivat valita puhujan,
joka esittää ajatukset
koko ryhmälle ja
yksittäisille
osallistujille.
Ennen harjoituksen
aloitusta kannattaa
esitellä
valmennuksen
teoreettinen perusta
ja valmennuksen
periaatteet.

Metaforan
työstäminen 1 –
piirros

Näkökulman
vaihtamistaitojen
kehittäminen

90 – 120
min

On tärkeää
kannustaa osallistujia
olemaan
mahdollisimman
luovia.

Tusseja, värikyniä,
sanomalehtiä, värillisiä
papereita, liimaa, saksia,
isoja pahveja ( 2 jokaiselle
osallistuvalle tiimille)

Neurologiset
tasot Robert
Diltsin mukaan

Ongelman
tunnistaminen ja
resurssien etsiminen
ongelman
ratkaisemiseksi

45 – 60
min

On tärkeää, että
osallistujat pääsevät
olemaan sekä
valmentajan että
asiakkaan roolissa.

Kirjoitustaulu, paperia,
tusseja, kysymyslista

Etsi joku,
joka…..

Kirjoitustaulu, paperia,
tusseja
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Näkökulman
muuttaminen –
Metaforan
työstäminen 2

Kehitytetään kykyä
muuttaa
lähestymistapaa
ongelmiin

45 – 60
min

Resurssien
työstäminen

Tunnistetaan ja
kehitetään kykyä
käyttää omia
olemassa olevia
resursseja
rakentamaan
strategioita vaikeista
tilanteista
selviämiseen.

45 – 60
min

Mikäli mahdollista,
harjoitus olisi hyvä
tehdä viihtyisässä
ilmapiirisissä.
Osallistujat voisivat
mennä rauhassa
puhumaan vaikka
käytävään tai ulos.
Osallistujat voivat
tehdä tämän
yksinkin; voi käyttää
myös kotitehtävänä.

Kortti valmentajalle

Kysymyslista
valmentajalle
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Ohjeita opettajille – MODUULI 2
Tavoitteet

Ajankäyttö

Kommentit

Materiaalit

Harjoituksen tavoite
on eritellä resursseja,
joita meillä on ja joita
voimme käyttää
luomaan positiivista
kanssakäymistä
muiden kanssa,
rakentamaan
luottamusta sekä
positiivinen suhde
toiseen ihmiseen.
Ymmärretään ja
opitaan, miten
tärkeää on ottaa
yksikin pieni askel
kohti positiivisten
muutosten
toteuttamista.

20 min

On tärkeää, että
osallistujat pääsevät
olemaan sekä
valmentajan että
asiakkaan roolissa.

Kysymyslista
valmentajalle

Mikä nämä
erottaa?

Ongelma- ja
ratkaisukeskeisen
lähestymistavan
erojen
tunnistaminen.

15-20
min

Positiivisen
tulevaisuuden
näkökulma:
ketjukysymysharjoitus

Opitaan kysymään
20 min
kysymyksiä siten, että
se johtaa asiakkaan
pohtimaan toivottua
kuvaa tulevasta,
jolloin nykyistä
ongelmaa ei enää ole.

Ihmekysymysharjoitus

Autetaan asiakasta
20 min
visualisoimaan
tilanne sitten kun
ongelma on ratkaistu
ja määritellään
ensimmäinen askel
kohti toivottua
tavoitetta.

Suuntautuminen
onnistumiseen

Viiden askelen
haastattelu

Moniste viiden askeleen
haastattelun
kysymyksistä

20 min
(yksi
keskustelu)

On tärkeää, että
havainnoijat antavat
osallistujille tarkkaa
palautetta, jotta he
osaavat korjata
toimintaansa
tulevaisuudessa.

Ei mitään

On tärkeää korostaa, Ei mitään
että asiakas haluaa
vastauksia;
valmentajan on
pidättäydyttävä
neuvomasta.

Kysymyslomake
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Resurssien ja
onnistumisten
vahvistaminen

Tunnistetaan ja
vahvistetaan
positiivisia arvoja,
joita tavoitteen
saavuttaminen
edellyttää.

20-25
min

On tärkeää
Monisteita havainnoijille
työskennellä
ja valmentajalle
pienissä, vain kolmen
tai neljän osallistujan
ryhmissä

Edistymisen
arviointi

Reflektoidaan
20 min
asiakkaan edistymistä.

Arviointikysymyksiä
valmentajalle

Ratkaisukeskeis
en koulutuksen
periaatteet

Ratkaisukeskeisen
20 – 30
lähestymistavan
min
koulutusperiaatteiden
oppiminen ja niiden
pohdinta.

Moniste
ratkaisukeskeisen
koulutuksen periaatteista
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Johdantoharjoitukset
Etsi joku, joka...
Kesto
25-30 minuuttia
Tarvikkeet
Taulukko jokaiselle osallistujalle
Johdanto
Osallistujien on aina hyvä oppia hieman lisää toisistaan. Vaikka ryhmäläiset tuntisivatkin toisensa,
tämän harjoituksen avulla he voivat oppia hieman lisää toistensa asenteista aiheisiin, joista
myöhemmin keskustellaan.
Tarkoitus
Integroida ryhmä ja esitellä aihe lempeästi. Harjoitus sisältää elementtejä, jotka esittelevät
myöhemmin keskusteltavat aiheet, joten se tarjoaa osallistujille keinon tutustua, rikkoa jää ja tulla
johdatelluksi aiheisiin miellyttävällä ja rennolla tavalla.
Ohjeet
Jaa taulukko jokaiselle. Pyydä osallistujia lähestymään toisiaan, tervehtimään ja puhumaan yhdestä
taulukon aiheesta kysymällä, onko henkilö väitteen kanssa samaa mieltä. Jos tämä on samaa mieltä,
pyydä häneltä allekirjoitus ja siirry seuraavan henkilön puoleen.
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Etsi joku, joka …
Etsi joku, joka on samaa mieltä yhden alla olevan väitteen kanssa. Juttele hänen kanssaan hetki ja
pyydä häntä allekirjoittamaan laatikko, jonka väitteen kanssa he ovat samaa mieltä. Lopeta harjoitus,
kun sinulla on yhtä monta allekirjoitusta kuin taulukossa on väitteitä.

Tietää, että urapolun
Tekee jotain
Systemaattisesti työstää rakentaminen on
kehittääkseen
imagoaan
elinikäinen prosessi,
kommunikaatiotaitojaan
joka ei lopu työpaikan
valintaan

Uskoo, että taitojen
kehittäminen ja
heikkouksien
selättäminen auttaa
urapolun
rakentamisessa

Uskoo, että oppiminen
auttaa urapolun
rakentamisessa

Ajattelee positiivisesti
tulevasta urastaan

Auttaa mielellään toisia
ratkaisemaan ongelmia
ja vaikeita tilanteita

Pitää itseään
empaattisena

On avoin
käyttäytymisen ja
asenteiden eroille
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Sopimus
Kesto
30-45 minuuttia
Tarvikkeet
Kirjoitustaulu, paperia fläppitauluihin, tusseja
Johdanto
Valmennus vaatii konkreettisten sääntöjen/yhteistyön perustan sopimisen. Oli kyseessä yksilö- tai
ryhmävalmennus, sopimus valmentajan ja prosessiin osallistuvien välillä on välttämätön. Sopimuksen
laatiminen tarkoittaa, että valmennuksella on selkeästi määritelty aikataulu ja että se perustuu
luottamuksen lisäksi molempien osapuolten yhdessä sopimiin sääntöihin. Sopimus myös
mahdollistaa valmennuksen päättämisen, jos jompikumpi osapuoli kokee, että säännöistä on livetty
tai niitä on rikottu.
Tarkoitus
Yhteisten sääntöjen laatimisprosessi antaa opiskelijoille mahdollisuuden rakentaa luottamusta ja
vastuuta tapahtumista, jotka tapaamisen aikana tulevat eteen. Sopimus lisää opiskelijoiden
osallistamista valmennusprosessiin
Johdanto
Kaikki osallistujat työskentelevät yhdessä.
Osa I (10-15 minuuttia)
Tee ehdotuksia, miten valmentajan ja prosessiin osallistujien välinen sopimus voitaisiin laatia
perustuen johdantona olleessa teoriaosassa esiteltyihin valmennuksen sääntöihin. Selitä, miksi
sopimuksen laatiminen on tärkeää prosessin onnistumiselle. Selitä, että prosessin aikana osallistujat
valmentavat toinen toistaan, ja että sopimus osoittautuu hyödylliseksi työvälineeksi.
Osa II (20-30 minuuttia)
Jaa ryhmät tiimeihin (4 tai 5 henkeä/tiimi). Jokainen pienryhmä saa paperin ja tusseja. Osallistujat
työskentelevät tiimeissään ja ideoivat sääntöjä työpajaa varten.
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Moduuli 1: Ongelmien tunnistaminen & ratkaisujen etsintä

Metaforan työstäminen 1 – piirros
Kesto
90-120 minuuttia
Tarvikkeet
Tusseja, värikyniä, sanomalehtiä, värillistä paperia, saksia, isoja pahviarkkeja (2 per osallistuja)
Johdanto
Metafora, kielellinen yhtä hyvin kuin visuaalinen, rohkaisee ihmisiä näkemää tilanteen erilaisesta
näkökulmasta, joka on usein yllättävä ja odottamaton. Ihmisten kohtaamia ongelmia voi analysoida
uusin tavoin, kun käytetään lähestymistapana metaforaa. Metaforan muodossa ongelma saa
epätyypillisiä, luovia ja erilaisia kuvauksia.
Tarkoitus
Valmennussuhteet perustuvat pääasiassa keskustelulle. Tässä harjoituksessa osallistujat pääsevät
toinen toistensa valmentajiksi. Kun käytetään valmennuskeskustelua ja metaforaa, osallistujat
yhdessä ryhtyvät toimeen tunnistaakseen ja kuvaillakseen ongelman sekä löytääkseen resursseja,
joiden avulla ongelman ratkaisu mahdollistuu.
Harjoituksen tarkoitus on tunnistaa uraongelmat, joiden kanssa osallistujat painivat (eli ongelmat
jotka liittyvät oikean koulutus- tai urapolun valintaan), analysoida nykyinen tilanne ja määritellä
ihannetilanne.
Harjoitukseen osallistuminen antaa osallistujille tilaisuuden oppia yhteistyötä ja avunsaantia
ongelmanratkaisuun. Se auttaa heitä näkemään, että ryhmätyöskentely tarjoaa mahdollisuuden
analysoida erilaisia, kiinnostavia ja innovatiivisia näkökantoja sekä rikkoa urautuneita käsityksiään ja
lisätä luovuuttaan. Osallistujien kaikki aistit osallistuvat ongelman käsittelyyn, kun metaforaa ja
valmennuskeskustelua käytetään yhdessä.
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Ohjeet
Työskennelkää ryhmissä.
Osa 1 (5-10 minuuttia)
Pyydä osallistujia muodostamaan ryhmiä (4 tai 5 henkeä/ryhmä). Jokainen ryhmä saa
materiaalipaketin.
Osa 2 (10-15 minuuttia)
Harjoituksen ensimmäisessä osassa kannusta osallistujia työskentelemään yhdessä ryhmissään ja
tunnistamaan ongelma, jonka kanssa he painivat koulutus- tai urapolullaan. On tärkeää, että
osallistujat keksivät tosielämän ongelman, johon kaikki ryhmän jäsenet voivat samaistua.
Osa 3 (25-30 minuuttia)
Kun jokainen ryhmä on valinnut ongelman, pyydä heitä esittämään ongelmansa kollaasina annettuja
materiaaleja käyttäen. Kannusta osallistujia olemaan luovia.

Osa 4 (10 – 20 minuuttia)
Ennen keskustelua harjoituksen tuloksista, pyydä osallistujia esittelemään työnsä sekä kuvailemaan
esittämänsä ongelman.
Esimerkkejä hyödyllisistä koontikysymyksistä:
Mitä työnne esittää?
Mikä on kuvailemanne ongelman luonne?
Miten voitte selvittää ongelman?
Johtiko ryhmäanalyysi ongelmanne mahdollisista ratkaisuista teidät innovatiivisiin ideoihin, joita
ette olleet keksineet yksilöanalyysissa?
Mitä askeleita voidaan ottaa ongelman ratkaisemiseksi?
Mikä olisi ensiaskel kohti tavoitetta?
Kuka tai mikä voisi auttaa ongelman ratkaisemisessa?
Helpottaako ongelman visualisointi sen ratkaisemista?
Millaisena kuvittelet tilanteen, kun ongelma on ratkaistu?
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Osa 5 (25-30 minuuttia)
Pyydä osallistujia tekemään toinen kollaasi, mutta tällä kertaa sen pitäisi esittää tilannetta sen
jälkeen, kun ongelma on ratkaistu.
Osa 6 (15 minuuttia)
Rohkaise osallistujia esittelemään työnsä. Käytä hyödyllisiä koontikysymyksiä:
Kannustaako ongelman positiivinen visualisointi sinua toimimaan?
Mitkä tunteet liittyvät visualisointiin tilanteesta sitten, kun ongelmaa ei enää ole?
Saisiko samat tunteet saavutettua, jos ratkaisee ongelman ja saavuttaa ihannetilanteen?
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Neurologiset tasot Robert Diltsin mukaan
Kesto
45-60 minuuttia
Tarvikkeet
Kirjoitustaulu, fläppipaperia, tusseja, lista valmennuskysymyksistä
Johdanto
Tyytyväisyys ja koherenssin tunne kaikilla elämänaloilla auttaa meitä toimimaan tehokkaasti. Robert
Diltsin mukaan ongelmat yhdellä elämän osa-alueella vaikuttavat kaikkiin muihin alueisiin. Robert
Dilts esittelee neurologiset tasoja, jotka ulottuvat toistensa alueille kaikessa ihmisen toiminnassa.
Ongelma yhdellä tasolla heijastuu muille tasoille. Valmentajan tehtävänä on auttaa asiakasta
vakauttamaan tasoja tunnistamalla ongelma ja etsimällä tapoja sen ratkaisemiseksi.
Tarkoitus
Kannustaa osallistujia analysoimaan omaan toimintaansa liittyen koulutukseen ja urapolun
rakentamiseen osallistujille hankalien tilanteiden kontekstissa. Reflektoida seuraavia kysymyksiä:
Mihin elämänalueeseen ongelmat liittyvät?
Mistä etsiä resursseja, joilla osallistujat voivat selvitä vaikeuksista?
Ohjeet
Osa I
Esittele osallistujille Robert Diltsin neurologiset tasot. Selitä, miten tärkeää onnistuneen toimimisen
kannalta on löytää tasapaino kaikilla elämänalueilla ja toiminnan tasoilla.
Neurologiset tasot Robert Diltsin mukaan:
tavoite, elämäntehtävä, henkisyys (korkeampi tavoite, jota ihmisen toiminta palvelee)
identiteetti (yksilöllinen luonne, jokaisen ihmisen ainutlaatuisuus)
arvot (säännöt ja uskomukset, jotka ohjaavat ihmistä läpi elämän)
taidot ( lahjat, taidot, kyvyt, jotka auttavat arkielämässä)
käyttäytyminen (aktiviteetit, aloitettu toiminta, reaktiot arkielämän tilanteisiin)
ympäröivä maailma (ihmisen toiminnan konteksti: aika, paikka, ympäristö)
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Osa 2 (5-10 minuuttia)
Pyydä osallistujia valitsemaan itse itselleen pari, jotta parit muodostuvat toisiinsa luottavista
ihmisistä. Toinen on valmentajan roolissa, toinen esittelee ongelmansa. Pyydä osallistujia
esittelemään ongelma, joka liittyy heidän koulutukseensa tai urapolkuunsa. Tämän jälkeen he
vaihtavat rooleja.
Anna jokaiselle osallistujalle lista hyödyllisistä kysymyksistä mutta muistuta, että keskustelun aikana
on aina hyvä seurata intuitiotaan herkällä korvalla toisen ongelmaa kuunnellen.
Osa 3 (25- 30 minuuttia)
Kerro osallistujille, että kysymysprosessin aikana heidän tulisi yrittää hyödyntää neurologisten
tasojen analyysiä auttaakseen pariaan tunnistamaan resurssit, joiden avulla he voivat ratkaista
ongelmansa.
Korosta, miten tärkeää on olla neuvomatta pariaan vaan keskittyä muotoilemaan kysymyksiä, jotka
auttavat paria ratkaisemaan ongelmansa itse.
Esimerkkejä hyödyllisistä kysymyksistä:
Milloin, missä, mihin aikaan haluat olla johdonmukaisempi? Mitä huomasit ympäristössäsi?
Miten se vaikuttaa sinuun? Mitä johtopäätöksiä voit tehdä ympäristöstäsi? Mitä aiot tehdä
tullaksesi johdonmukaisemmaksi? Miten haluat reagoida?
Mitä taitoja omaat/haluaisit omata? Miten haluat käyttää resurssejasi ollaksesi
johdonmukaisempi? Mitä osaat kertoa taidoistasi? Mikä oli hienoa? Mitä pitäisi parantaa?
Miten toimintasi ja uskomuksesi suhteutuvat toisiinsa? Ovatko uskomuksesi linjassa sen
kanssa, mitä teet? Mitkä arvot ovat tärkeitä?
Mitä uusia uskomuksia ja/tai arvoja voit kehittää kokemasi pohjalta? Miten uudet arvot
vaikuttavat vanhoihin?
Suoritit jonkun asian loppuun saakka. Miten se vaikutti identiteettiisi (siihen kuka olet)?
Oletko yhä sama ihminen? Haluatko muuttaa mitään itsessäsi?
Minkä ihanteen nimissä ryhdyit toimeen? Oliko syynä ihanne vai joku muu?
Osa 4 (5-10 minuuttia)
Lopuksi pyydä osallistujia vielä kertomaan parityöskentelystään. Muistuta, että heillä on oikeus pitää
asioitaan myös yksityisinä.
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Näkökulman muuttaminen – Metaforan työstäminen 2
Kesto
45- 60 minuuttia

Tarvikkeet
Valmentajan kortti
Johdanto
Näkökulman muuttaminen, eli yritys tarkastella omia usein kuviteltuja heikkouksia eri suunnasta, voi
auttaa muokkaamaan tai jopa pääsemään eroon ei-toivotusta käyttäytymisestä. Mielikuvituksen
suuntaaminen toivotun käyttäytymisen projisointiin lisää ihmisen toiminnan tehokkuutta.
Tarkoitus
Opiskelijoilla on mahdollisuus kohdata omat heikkoutensa ja työstää niitä käyttäytymisensä osaalueita, joita he haluaisivat muuttaa. Uuden näkökulman projisointi tiettyyn käyttäytymiseen
metaforalähestymistavan kautta kannustaa itseanalyysiin. Parityöskentely syventää osallistujien
luottamusta toisiinsa ja luo suotuisat olosuhteet yhteiselle ei-toivotun käyttäytymisen analyysille.
Ohjeet
Osa 1:
Työskennelkää pareittain
Pyydä opiskelijoita valitsemaan itselleen pari. Toinen on valmentajan roolissa, toinen on asiakas, joka
puhuu sellaisesta käyttäytymisestään, jonka haluaisi muuttaa. Tämän jälkeen vaihdetaan rooleja.
Anna valmentajan roolissa oleville opiskelijoille kortit, jotka auttavat heitä johtamaan keskustelua.
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Valmentajan kortti:
Kannusta asiakasta kuvailemaan epätoivottua käyttäytymismalliaan, jonka he haluaisivat muuttaa.
1. Lapsena haaveilit ehkä näyttelijän urasta. Palaa hetkeksi noihin haaveisiin. Kuvittele istuvasi
elokuvateatterissa katsomassa itseäsi ulkopuolelta. Katsomasi elokuva on mustavalkoinen ja sinä
näyttelet henkilöä, jolla on paljon ongelmia. Elokuvan sää on hirveä. On pimeää ja synkkää.
2. Miltä sinusta tuntuu, kun katsot elokuvaa? Kuvaile tunteitasi. Haluaisitko jatkaa saman roolin
näyttelemistä? Mikä siitä tekee niin masentavan?
3. Yhtäkkiä saat mahdollisuuden tehdä toisen, iloisen ja optimistisen elokuvan.
4. Miten haluaisit nyt näyttelemäsi henkilön esittävän itsensä ja käyttäytyvän? Mistä hän haaveilee?
Mitä arvoja hänellä on?
Osa 2: (30-45 minuuttia)
Tarkkaile opiskelijoiden työskentelyä.
Osa 3 (5 minuuttia)
Pyydä osallistujia jakamaan mielipiteitään ja tunteitaan sekä harjoituksen vaikutuksia.
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Resurssien työstäminen
Kesto
45-60 minuuttia
Tarvikkeet
Kysymyksiä valmentajalle
Johdanto
Koulutuksen ja tulevan elämämme haasteista selviytyminen vaatii, että meillä on vahvuutta ja
keinoja ongelmanratkaisuun. On tärkeää oppia tiedostamaan, että meillä on jo tarvitsemamme
resurssit. Meidät täytyy vain etsiä ne.
Tarkoitus
Auttaa osallistujia ryhtymään itseanalyysiin, joka johtaa ongelmien ratkaisussa tarvittavien resurssien
löytämiseen sekä vahvistaa niiden osallistujien positiivisia piirteitä, joille ongelmista selviytyminen on
vaikeaa. Osallistujat saavat mahdollisuuden tukea toinen toistaan resurssien etsinnässä ja vahvistaa
positiivisia piirteitään saadessaan ja antaessaan innostavaa palautetta.
Ohjeet
Työskennelkää pareittain.
Osa 1 (10 minuuttia)
Pyydä osallistujia muodostamaan pareja omien mieltymystensä mukaan. Toinen on valmentajan
roolissa ja toinen on asiakas, joka kertoo käyttäytymisestään jonka haluaa muuttaa. Tämän jälkeen
vaihdetaan rooleja.
Anna valmentajan roolissa oleville opiskelijoille kortit, joiden tiedot auttavat heitä keskustelun
johtamisessa. Kannusta heitä käyttämään kysymyksiä intuitiivisesti, soveltaen niitä yksilöllisiin
tarpeisiin.
Osa 2 (30-40 minuuttia)
Kerro osallistujille, että jokaisen ihmisen elämässä on vaikeuksia, ongelmia ja onnettomuuksia. Kun
kohtaamme vaikeuksia, meiltä usein puuttuu hyviä ideoita ongelman selättämiseksi. Sellaisissa
tilanteissa on hyvä miettiä mennyttä tilannetta, jossa on ratkaissut ongelman onnistuneesti. Kenestä
tai mistä saimme apua silloin? Mitkä piirteemme, taipumuksemme ja tekomme osoittautuivat silloin
hyödyllisiksi? Pyydä osallistujia miettimään tilannetta, jolloin he onnistuivat ratkaisemaan ongelman.
Kannusta parikeskusteluun (opiskelijat käyttävät kysymyskortteja), kehota vaihtamaan rooleja.
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Kysymyksiä valmentajalle:
Voitko kertoa jostain viimeaikaisesta ongelmatilanteestasi?
Haluaisin ymmärtää tilanteen paremmin. Jos olisin ollut osallisena tilanteessa, mitä olisin nähnyt?
Miltä sinusta tuntui tuossa tilanteessa?
Mikä auttoi sinut pääsemään yli vaikeuksista?
Voitko kertoa, miten toimit päästäksesi yli vaikeuksista tuossa tilanteessa?
Mitkä muut tekijät voisivat mahdollisesti auttaa sinut yli noista vaikeuksista?
Mikä oli tavoitteenasi, kun aloit toimia?
Olivatko tekosi linjassa arvojärjestelmäsi kanssa?
Mitä arvosi merkitsevät sinulle?
Onko arvoillasi yhteys haaveisiisi ja toiveisiisi?
Mistä haaveilet?
Miten arvosi voivat auttaa sinua haaveidesi toteuttamisessa?
Minkä nimen haluaisit antaa tarinallesi?
Osa 3 (5 minuuttia)
Pyydä vapaaehtoisia kokoamaan harjoitus yhteen.
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Moduuli 2: Ratkaisuihin keskittyminen
Ratkaisukeskeinen valmennus
Suuntautuminen onnistumiseen
(Lähde: Gwenda Schlundt Bodienin teksti Johdanto: Neljä ratkaisukeskeistä kompetenssia
‘Introduction: Four Solution Focused Competencies’, 2012. Johdantokuvauksen ovat lisänneet
käsikirjan tekijät.)
Kesto
20 minuuttia
Tarkoitus
Harjoituksen tavoitteina on löytää meillä jo olevia resursseja, joiden avulla saamme aikaan
positiivista vuorovaikutusta sekä rakennamme luottamusta ja positiivisen suhteen toiseen ihmiseen.
Reflektoiva lähestymistapa menneisiin onnistumisiin toisten ihmisten kanssa auttavat meitä
tunnistamaan kompetensseja, joita meillä jo on ja joita voimme hyödyntää uudestaan tukeaksemme
toisiamme ja itseämme pyrkimyksissä saavuttaa tavoitteitamme.
Harjoituksen odotetaan olevan hyödyllinen sekä asiakkaalle, joka pyrkii kehittämään positiivista
työasennetta että valmentajalle, joka pyrkii kehittämään taitoaan luoda positiivisia suhteita
asiakkaidensa kanssa.
Ohjeet
Työskennelkää pareittain.
Henkilö 1: Kuvittele ura- tai työtilanne, jossa ihminen jonka kanssa olit tekemisissä oli oikein
tyytyväinen vuorovaikutukseen kanssasi.
Henkilö 2: Käy lyhyt keskustelu henkilön 1 kanssa käyttäen alla olevia kysymyksiä. Kysy
lisäkysymyksiä saadaksesi kokonaiskuvan tilanteesta. Muutaman minuutin jälkeen vaihtakaa rooleja.
1. Kuvaile muutamassa minuutissa tilanne uraltasi tai työstäsi, jossa huomasit, että ihminen jonka
kanssa keskustelit oli tyytyväinen vuorovaikutukseenne. Yritä kuvailla tilanne mahdollisimman
elävästi.

2. Mitä teit keskustelussa? Miten käyttäydyit?
3. Mikä tässä vuorovaikutuksessa toimi hyvin?
4. Mitä resursseja voit hyödyntää tulevissa keskusteluissa, jotta vuorovaikutus olisi yhtä positiivista?
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Viiden askeleen haastattelu
Kesto
20 minuuttia yhteen haastatteluun
Tarvikkeet
Moniste viiden askeleen haastattelun kysymyksistä
Tarkoitus
Harjoituksen tavoitteina on haastatella asiakasta, joka on ilmaissut toiveen muutoksesta sekä auttaa
asiakasta määrittämään, millainen tilanne on muutoksen tai ongelman ratkaisun jälkeen. Haastattelu
auttaa asiakasta tunnistamaan omaamiansa resursseja ja ottamaan pieniä askelia kohti toivottua
lopputulosta.
Ohjeet
Työskennelkää kolmen ryhmissä. Yksi on valmentaja, yksi asiakas ja yksi havainnoija.
Henkilö 1: Valmentaja käyttää alla olevia kysymyksiä haastatellakseen asiakasta, joka on ilmaissut
toiveen uramuutoksesta tai uraan liittyvän ongelman ratkaisemisesta.
Suhtaudu kysymyksiin vain suuntaa antavina, sinun ei tarvitse aina seurata niitä tarkasti. Kuuntele
asiakastasi herkällä korvalla ja ole valmiina huomioimaan hänen näkemyksensä.
Henkilö 2: Asiakas esittää yksinkertaisen uraongelman tai toiveen saada aikaan muutosta urallaan.
Henkilö 3: Havainnoija tarkkailee prosessin etenemistä huomioiden sekä asiakkaan että valmentajan
käyttäytymisen. Kunnioitetaanko asiakkaan itsemääräämisoikeutta? Onko asiakkaalla mukava olo?
Voiko prosessin arvioida hyödylliseksi molemmille osapuolille? Jos, niin miksi? Jos ei, miksi?
Jos on aikaa, haastattelun osapuolet vaihtavat rooleja.
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Viiden askelen haastattelun kysymykset
(Lähde: Gwenda Schlundt Bodienin teksti Johdanto: Neljä ratkaisukeskeistä kompetenssia
‘Introduction: Four Solution Focused Competencies’, 2012)
1. askel: Selvennä ongelma tai muutostoive
Mikä on ongelmana?
Mistä meidän pitäisi keskustella, jotta haastattelu olisi sinulle hyödyllinen?
Minkä asian kanssa voin auttaa sinua?
Mikä sinua häiritsee?
Millä tavalla tämä on sinulle ongelma?
2. askel: Kuvaile toivottua lopputulosta
Mitä haluat saavuttaa?
Millainen tilanne olisi ongelman ratkaisemisen jälkeen?
Mistä huomaisit ongelman ratkenneen?
Mikä on paremmin, kun ongelma on ratkaistu?
Kuvittele itsesi kuusi kuukautta myöhemmin, jolloin olet tyytyväinen asioiden tilaan. Mikä on
nyt paremmin? Mikä on nyt erilaista? Mitä voit nyt tehdä erilailla?
3. askel: Määritä lähtökohdat
Asteikolla 0:sta 10:een - missä 0 on tilanne jossa mitään ei ole vielä saavutettu ja 10
tarkoittaa että toivottu lopputulos on saavutettu - missä olet nyt?
Miksi valitsit tämän luvun? Mitä on tehty tänne pääsemiseksi?
Mitä on jo saavutettu?
Mikä on erilailla, kun nouset asteikolla yhden askeleen ylöspäin?
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4. askel: Analysoi menneitä onnistumisia
Milloin asiat olivat kohtuullisen hyvin?
Kuinka korkealla olet parhaimmillasi ollut asteikolla?
Milloin asiat olivat vähän paremmin? Milloin ongelma oli hieman vähemmän vaikea?
Milloin asteikon 10 oli jo vähän lähempänä todellisuutta?
Mikä silloin oli paremmin? Miten teit sen? Miten onnistuit tekemään sen?
5. askel: Yksi askel eteenpäin
Mikä on hyödyllistä?
Miten voit käyttää tätä?
Miltä pieni askel eteenpäin näyttäisi?
Mitä pieniä parannuksia voisit tehdä huomenna?
Miltä tuo pieni askel näyttää?
Miten muut huomaisivat sinun ottaneen pienen askelen eteenpäin?
Prosessin osallistujilta pyydetään palautetta ja heitä pyydetään reflektoimaan Ratkaisukekseistä
haastattelua arvioiden sen hyödyllisyyttä niin asiakkaalle kuin valmentajalle.
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Mikä nämä erottaa?
Ongelma- ja ratkaisukeskeiset lähestymistavat
Kesto
15-20 minuuttia
Tarvikkeet
Ei mitään
Tarkoitus
Harjoitus antaa osallistujille mahdollisuuden nähdä ero (kulttuurillemme tyypillisen) ajattelutavan –
jossa ollaan taipuvaisia keskittymään ongelman yksityiskohtaiseen analyysiin – ja ratkaisukeskeisen
lähestymistavan välillä. Ratkaisukeskeinen lähestymistavan keskiössä on ajattelutapamme
muuttaminen kohti mahdollisia ratkaisuja vaikka näin ongelman analysointi voikin jäädä vähemmälle
huomiolle.
Ohjeet
Työskennelkää kolmen ryhmissä. Yksi on valmentaja, yksi asiakas ja yksi havainnoija. Harjoitus voi
pohjautua Viiden askelen haastatteluun sekä siinä käsiteltyyn ongelmaan.
Henkilö 1: Asiakas esittää yksinkertaisen uraongelman tai toiveen saada aikaan muutosta urallaan.
Henkilö 2: Valmentajan tulee haastatella asiakasta mutta tällä kertaa ongelmakeskeisellä
lähestymistavalla esittäen yksityiskohtaisia kysymyksiä ongelmasta. Valmentaja esittää kysymyksiä,
jotka tuovat esiin ongelman mahdollisia syitä.
Henkilö 3: Havainnoija tarkkailee prosessin etenemistä huomioiden sekä asiakkaan että valmentajan
käyttäytymisen. Kunnioitetaanko asiakkaan itsemääräämisoikeutta? Onko asiakkaalla mukava olo?
Voiko prosessin arvioida hyödylliseksi molemmille osapuolille? Jos, niin miksi? Jos ei, miksi?
Havainnoijan tärkein tehtävä on luonnehtia eroja, joita ratkaisukeskeinen ja ongelmakeskeinen
lähestymistapa tuovat asiakkaan uraongelman käsittelyyn.
Harjoituksen jälkeen vapaaehtoiset esittelevät vaikutelmiaan, tuntemuksiaan sekä näkemyksiään
kummankin lähestymistavan hyödyllisyydestä koko ryhmän kesken.
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Toinen vaihtoehto:
Viiden askelen haastattelu ja Mitä eroa näillä on: Ongelma- ja ratkaisukeskeiset lähestymistavat
-harjoitukset voidaan myös yhdistää yhdeksi harjoitukseksi. Osallistujat eivät tällöin vaihda rooleja.
Henkilö 1: Valmentaja käy dialogin kahdesti ja molemmat pohjautuvat samaan asiakkaan
esittelemään tilanteeseen. Ensimmäisellä kerralla lähestymistapa on ongelmakeskeinen, toisella
ratkaisukeskeinen.
Henkilö 2: Asiakasta pyydetään muistelemaan tai kuvittelemaan työympäristöön tai
uranrakentamiseen liittyvä tilanne. Tilanne oli mahdollisesti asiakkaalle ongelmallinen.
Henkilö 3: Havainnoija tarkkailee yllä mainittujen lähestymistapojen eroja.
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Positiivisen tulevaisuuden näkökulma: ketjukysymysharjoitus
Opi esittämään kysymyksiä, jotka auttavat asiakasta ymmärtämään, mikä on toivottua.
Kesto
20 minuuttia
Tarkoitus
Ei-johdattelevien kysymysten esittäminen siten, että asiakkaan on helpompi visualisoida
odottamansa muutoksen mahdollisuudet on ehdottoman tärkeää ratkaisukeskeisessä
lähestymistavassa. Tämä harjoitus tarjoaakin mahdollisuuden harjoitella tätä taitoa.
Harjoitus antaa osallistujille mahdollisuuden keskittyä kyselemään tavalla, joka johdattaa asiakkaan
tutkailemaan toivottua kuvaa tulevasta tilanteesta sitten, kun nykyinen ongelma on poistunut. Se
antaa valmentajalle mahdollisuuden harjoitella kyselytekniikkaa. Se tarjoaa asiakkaalle
mahdollisuuden visualisoida, millainen toivottu tuleva tilanne on sitten, kun ratkaisu ongelmaan on
löytynyt
Ohjeet
Työskennelkää pareittain. Toinen teistä on valmentajan roolissa ja esittää kysymyksiä. Toinen taas on
asiakkaan roolissa.
Henkilö 1: Asiakas miettii urataitoihin tai uran rakentamiseen liittyvää tilannetta, johon on
tyytymätön ja ilmaisee halunsa muuttaa tilanne. Asiakasta pyydetään kuvailemaan tilanne
mahdollisimman selvästi ja yksinkertaisesti.
Henkilö 2: Valmentajan tulee esittää sarja kysymyksiä, jotka auttavat asiakasta muodostamaan
kokonaiskuvan tilanteesta muutoksen jälkeen. Valmentaja lähtee liikkeelle esittämällä kysymyksen
asiakkaan esittämästä uraan liittyvästä toiveesta. Jokaisen asiakkaan antaman vastauksen tulisi olla
pohjana valmentajan seuraavalle kysymykselle.
Esimerkki:
Asiakas: Haluaisin suorittaa kandidaatin tutkinnon.
Valmentaja: Kun saat kandidaatin tutkinnon, mikä muuttuu?
Asiakas: Sitten voin alkaa hakea haastavampaa työtä.
Valmentaja: Se useimmille ihmisille tulisi ensimmäisenä mieleen (normalisoiva lause). Kun löydät
paremman työpaikan, mitä se muuttaisi elämässäsi?
Asiakas: Ympärilläni olevat ihmiset kunnioittaisivat minua enemmän.
Valmentaja: Jos tuntemasi ihmiset kunnioittavat sinua enemmän, mitä muutoksia se saa aikaan
henkilökohtaisessa elämässäsi/urallasi?
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Ihmekysymysharjoitus
Kesto
20 minuuttia
Tarvikkeet
Kysymyksiä valmentajalle
Tarkoitus
Ratkaisukeskeinen valmennus tarttuu tulevaan tilanteeseen positiivisesti perustuen uskoon siitä, että
asiakas itse on asiantuntija ja tietää parhaiten, mitä haluaa ja täten kykenee itse asettamaan
tavoitteensa ja löytämään tavat, joilla pikku hiljaa saavuttaa tavoitteensa.
Harjoituksen tarkoitus on auttaa asiakasta visualisoimaan tilanne, jonka haluaisivat saavuttaa kun
ongelma on ratkaistu sekä määritellä ensimmäinen askel, jolla he pääsevät lähemmäs haluttua
tavoitetta. Tämä voimaannuttaa asiakasta antamalla heidän nähdä toivottu tuleva todellisuus ja
tunnistamalla realistisia keinoja, joilla he pääsevät lähemmäs tuota todellisuutta.
Ohjeet
1. askel: Valmentaja pyytää ensin asiakasta kuvaamaan ongelmaa, joka liittyy urasuunnitteluun tai
uran rakentamiseen tai työhön. Valmentaja kuuntelee ja oppii tilanteesta.
2. askel: Valmentaja esittelee ihmetilanteen asiakkaalle:
Kuvittele, että heräät jonain yönä ja huomaat, että nukkuessasi tapahtui ihme ja kaikki, minkä toivoit
urallasi tapahtuvan on juuri toteutunut. Rentoudu. Kuvittele uratilanteesi juuri tapahtuneen ihmeen
jälkeen. Kuvaile tilannetta.
Pohdi seuraavia kysymyksiä:
Miten tietäisit ja osaisit selittää, että ihme on tapahtunut?
Mitä erilaista näet verrattuna nykytilanteeseen?
Mitä erilaista kuulet verrattuna nykytilanteeseen?
Mitä erilaista tunnet verrattuna nykytilanteeseen?
Mitä muita oireita ja piirteitä muutoksesta tunnistat ja osaat kuvailla?
Mikä on erilaista tästä eteenpäin?
Mitä erilaista muut ihmiset huomaisivat, kuulisivat, tuntisivat ja tunnistaisivat sinussa ja
tilanteessasi?
Millä tavalla käyttäytyisit toisin heitä kohtaan ihmeen jälkeen?

35

Miten he käyttäytyisivät toisin sinua kohtaan ihmeen jälkeen?
Mistä pitäisit eniten uudessa tilanteessasi?
Mieti jokin pieni askel eteenpäin, joka vie sinut hitusen lähemmäs ihmeen jälkeistä tilannetta.
Tämän tulisi olla pieni realistinen askel, jonka voit helposti tehdä.
Harjoituksen jälkeen keskustelkaa koko ryhmä kesken; kysy osallistujilta palautetta ja pohtikaa
harjoituksen hyödyllisyyttä.
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Resurssien ja onnistumisten vahvistaminen
Kesto
20-25 minuuttia
Tarvikkeet
Monisteita havainnoijille ja valmentajalle
Tarkoitus
Koska asiakas on jo määritellyt ja visualisoinut tavoitteensa, hän pystyy – yksin ja muiden
avustuksella – vahvistamaan vahvuuksiaan ja onnistumisiaan katsomalla taaksepäin ja tutkailemalla
osaamistaan ja taitojaan, joiden avulla he ovat saavuttaneet tavoitteitaan. Muiden, eli valmentajan ja
havainnoijan, läsnäolo voi auttaa asiakasta tunnistamaan taitoja, joita he yksin pohtiessaan
saattaisivat vähätellä tai jättää huomiotta. Asiakkaan osaamisen ja taitojen tunnistaminen tarkoittaa
asiakkaan olemassa olevien resurssien tuomista uudelleen esiin, jotta he voivat hyödyntää noita
resursseja taas tulevaisuudessa saavuttaakseen haluamiaan lopputuloksia.
Ohjeet
Työskennelkää kolmen tai neljän ryhmissä. Yksi teistä on asiakas, yksi valmentaja ja kaksi muuta ovat
havainnoijia. Kaksi havainnoijaa auttaa tarjoamaan objektiivisemman kuvan ja samalla minimoidaan
riski siitä, että tärkeitä asiakkaan resursseja jäisi huomaamatta.
Henkilö1: Asiakasta pyydetään miettimään sellaista mennyttä urasuunnittelun tai uran rakentamisen
tilannetta, jonka he arvioivat onnistuneeksi. Onnistuminen pitäisi tässä yhteydessä ymmärtää
asiakkaalle merkityksellisenä ja hyödyllisenä asiana. On tärkeää, että asiakas yrittää muistaa
tilanteesta mahdollisimman paljon yksityiskohtia.
Henkilö 2: Valmentaja haastattelee asiakasta menneestä onnistumisesta yrittäen saamaan esiin
mahdollisimman paljon yksityiskohtia.
Valmentaja pyrkii tutkimaan tilannetta perusteellisesti:
Miten asiakas saavutti onnistumisen?
Mitä asiakas teki kääntääkseen tilanteen onnistumiseksi?
Käyttikö asiakas positiivisia resurssejaan aiemmin onnistuneesti?
Osaako asiakas sanoa, miksi tuo käyttäytyminen on heidän mielestään hyödyllistä?
Ajatteleeko asiakas, että tätä käyttäytymistä/osaamista on mahdollista käyttää useammin?
Missä tilanteissa? Kenen kanssa?
Miten se muuttaisi asiakkaan ura-/työtilannetta?
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Henkilö 3 ja/tai 4: Havainnoijat kiinnittävät huomiota yksityiskohtiin, jotka voidaan tulkita asiakkaan
vahvuuksiksi ja positiiviksi resursseiksi ja kirjaavat ne ylös. Miten asiakas saavutti onnistumisen? Mitä
asiakas teki kääntääkseen tilanteen onnistumiseksi? Käyttikö asiakas positiivisia resurssejaan
aiemmin onnistuneesti?

Havainnoijien tulisi kirjata myös kysymyksiä, jotka ovat heidän mielestään hyödyllisiä asiakkaalle
tarkkaillussa vuorovaikutuksessa.

Havainnoija

Havainnoija 1

Havainnoija 2

Asiakkaan
käyttäytymistavat
& resurssit
1. ……………

Hyödylliset kysymykset

1. …………………………………

2. ……………

2. …………………………………

3. ……………

3. …………………………………

4. ……………

4. …………………………………

5. ……………

5. …………………………………

6. ……………

6. …………………………………

1. ……………

1. .……………………………….

2. ……………

2. ………………………………..

3. ……………

3. ………………………………..

4. ……………

4. ………………………………..

5. ……………

5. ………………………………..

6. ……………

6. ………………………………..
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Henkilöt 2, 3 & 4: Kun valmennushaastattelu on ohi, valmentaja ja havainnoijat käyvät läpi
huomioitaan ja päättävät, mitä positiivista palautetta he asiakkaalle antavat.
He keskustelevat myös siitä, miten muotoilevat kehut. Kehujen pitäisi liittyä positiivisiin
käyttäytymistapoihin eikä asiakkaan älyyn tai persoonaan, jotta ne stimuloivat kasvun ajattelutapaa
muuttumattoman ajattelutavan sijaan (kuten ne on esittänyt Carol Dweck, Stanfordin yliopiston
psykologi, joka havaitsi, että äly ja lahjakkuus ovat vain lähtökohta yksilön kehityksessä). Kun ihmiset
uskovat voivansa kehittää taitojaan, lahjojaan ja älyään kovalla työllä, heidän kasvun ajattelutapansa
stimuloituu positiivisesti.
Valmentaja ja havainnoijat kehuvat asiakasta antaessaan palautetta.
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Edistymisen arviointi
Kesto
20 minuuttia
Tarvikkeet
Arviointikysymykset valmentajalle
Tarkoitus
Kun asiakas on visualisoinut tavoitteensa ja määritellyt seuraavan askeleen, jolla päästä lähemmäs
tuota tavoitetta, asiakkaan tulisi olla siinä pisteessä muutosprosessia, jossa he haluavat reflektoida
tapahtunutta edistystä. Ratkaisukeskeinen valmennus kannattaa asteikkoharjoitusta edistymisen
arvioimiseksi.
Ohjeet: Työskennelkää pareittain valmentajana ja asiakkaana.
Henkilö 1: Asiakasta pyydetään palaamaan työhön tai uranrakentamiseen liittyvään
ongelmatilanteeseen.
Henkilö 2: Valmentajaa esittää asiakkaalle useita kysymyksiä. Nämä tarjoavat asiakkaalle
mahdollisuuden arvioida askel askeleelta tilanteen muutosta ongelman ilmestymisestä lähtien ja
huomata toimia, joihin he ovat ryhtyneet tähän mennessä tilanteen parantamiseksi vaikkakaan
tilanne ei vielä ehkä olekaan täysin korjaantunut. Lisäksi harjoitus auttaa asiakasta määrittämään
pienen askelen, jonka he voivat ottaa parantaakseen nykytilannetta ja päästäkseen kohti toivottua
lopputilannetta.
Kysymykset arviointiasteikosta:
1. Kuvittele tilannetta asteikolla O:sta 10:een. 10 edustaa visualisoimasi tavoitteen saavuttamista,
eli tilannetta jossa haluaisit urallasi olla. O edustaa tilannetta, jossa ongelma on tullut esiin eikä
mitään ole vielä tehty tilanteen parantamiseksi.
2. Missä kohtaa asteikkoa olet nyt? Mistä tiedät olevasi sillä kohtaa?
3. Miten pääsit nykyiselle kohdallesi asteikolla? Mitä resursseja köytit päästäksesi siihen, missä nyt
olet? Mikä toimi hyvin? Mistä oli hyötyä päästäksesi O:sta nykyiseen pisteeseen? Kuvaa
konkreettisia toimia ja näkökantoja yksityiskohtaisesti.

4. Oletko koskaan ollut nykyistä korkeammalla kohdalla asteikkoa? Onko uratilanteesi ollut ikinä
tämän parempi? Jos, niin mikä oli erilailla? Mikä toimi hyvin? Mitä teit erilailla?
5. Oletetaan, että olet askeleen ylempänä kuin nyt. Kuinka erilainen tilanne olisi urasi suhteen?
Miten tunnistaisit olevasi yhtä askelta ylempänä? Millä tavalla uusi tilanne olisi sinulle parempi?
Mitä voisit potentiaalisesti tehdä työn kontekstissa?
6. Oletetaan, että olet kaksi askelta ylempänä. Mitä sellaista tapahtuisi, mistä tietäisit varmasti, että
olet todellakin päässyt eteenpäin?
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7. Onko käymästämme keskustelusta sinulle mielestäsi hyötyä? Jos on, voisitko tarkentaa mikä
keskustelussa on sinulle hyödyllistä? Voitko selittää, mitä vaaditaan jotta voit ottaa yhden pienen
askelen eteenpäin parantaaksesi nykyistä uratilannettasi. Voisitko kuvailla askelen
yksityiskohtaisesti?

8. Kenestä olisi sinulle mahdollisesti hyötyä tämän pienen askelen ottamisessa? Mitä nämä sinulle
hyödylliset ihmiset voisivat tehdä?
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Ratkaisukeskeisen koulutuksen periaatteet
(Harjoituksen lähteenä on Gwenda Schlundt Bodienin teksti Johdanto: Neljä
ratkaisukeskeistä kompetenssia ‘Introduction: Four Solution Focused Competencies’, 2012.
Johdantokuvauksen ovat lisänneet käsikirjan tekijät.)

Kesto
20 -30 minuuttia
Tarvikkeet
Moniste ratkaisukeskeisen koulutuksen periaatteista
Tarkoitus
Harjoituksen tavoitteena on oppia ja reflektoida Ratkaisukeskeisen lähestymistavan periaatteita
ystävällisellä ja lempeällä tavalla. Valmentajalle se tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa hänelle
mieluisimmat periaatteet, joilla vahvistaa ja varmistaa asiakkaalle mahdollisimman laajan
autonomian Ratkaisukeskeisessä vuorovaikutuksessa ja keskusteluissa. Asiakkaalle tulee aina taata
maksimaalinen autonomia päätösten ja valintojen teossa.
Ohjeet
Työskennelkää kuuden hengen ryhmissä. Lukekaa alla olevat Ratkaisukeskeisen menetelmän
periaatteet. Valitkaa itseänne eniten miellyttävä periaate. Selittäkää ryhmällenne, miksi valitsitte
juuri kyseisen periaatteen.
Vastatkaa kysymyksiin:
Onko lähestymistavassa jotain hyödyllistä sinulle?
Jos on, mitkä asiat ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa ovat sinulle hyödyllisimpiä?
Miten voit käyttää sitä, mikä on mielestäsi hyödyllistä? Missä tilanteissa voit käyttää sitä?

Keskustelkaa ryhmässä muiden listalla olevien periaatteiden painoarvosta.
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Moniste Ratkaisukeskeisen koulutuksen periaatteista
1. Tue osallistujan autonomiaa tavoitteiden muotoilussa.
Ratkaisukeskeinen koulutus tarkoittaa sitä, että opiskelijalla on vapaus valita mitä hän haluaa
saavuttaa ja että kouluttaja ei tyrkytä opiskelijalle tavoitteita. Kun ihminen tuntee tekevänsä
valintansa autonomisesti, hän on todennäköisemmin myös sisäisesti motivoitunut saavuttamaan
tavoitteen.
2. Anna mahdollisuus valita ulkoisista ratkaisuista.
Ratkaisukeskeinen koulutus tarkoittaa sitä, että myös ulkoisia ratkaisuja on olemassa, ja kouluttaja
tarjoaa niitä. Opiskelijalla on kuitenkin vapaus valita ratkaisut, jotka ovat hänestä hyödyllisiä.
Antamalla valinnanmahdollisuuden opiskelijalle kouluttaja tukee autonomista päätöksentekoa, joka
lisää sen todennäköisyyttä, että opiskelija näkee ratkaisun mahdollisesti toimivan itselleen.
3. Tarjoa neuvoja ja apua, kun osallistuja niitä pyytää tai on halukas niitä vastaanottamaan.
Kun opiskelija pyytää neuvoja (vinkkejä, tietämystä, tietoja jne.), kouluttaja tarjoaa neuvoja ja kysyy
sitten, voisiko neuvosta olla apua opiskelijalle. Jos kouluttajalla on mielestään arvokkaita neuvoja
tarjottavanaan, hän kysyy lupaa neuvojen antamiseen ja muotoilee neuvon varovaisesti, jotta
opiskelijalla on yhä täysi vapaus valita onko neuvosta hänelle hyötyä vai ei.
4. Aktivoi osallistuja.
Ratkaisukeskeinen koulutus tarkoittaa sitä, että kouluttaja aktivoi osallistujan esittämällä kysymyksiä
ja tarjoamalla mahdollisuuden kokea jotain. Teoria linkittyy osallistujan kokemuksiin ja esitetään
mieluiten interaktiivisesti. Kysymykset aktivoivat ajatteluprosessia. Koska osallistujaa pyydetään
selittämään mitä hän jo tietää koulutuksen aiheesta, hän ymmärtää sisällön paremmin ja myös
muistavaa sen paremmin. Asioiden selittäminen auttaa meitä osallistumaan aktiivisesti ja tekee
tiedoistamme eksplisiittisiä.
5. Lisää kompetenssin tunnetta keskittymällä ongelmaan.
Ratkaisukeskeinen kouluttaja huomioi, että osallistuja on jo tiettyyn pisteeseen asti kompetentti ja
auttaa osallistujaa tulemaan tietoiseksi kompetenssin tasostaan. Pohja muodostuu osallistujan jo
omaamista tiedoista ja taidoista.
6. Keskity hyödyllisyyteen osallistujan kannalta.
Ratkaisukeskeinen koulutus keskittyy siihen, mikä on osallistujan kannalta hyödyllistä esittämällä
hyödyllisyyteen liittyviä kysymyksiä: aluksi (Mikä tekisi tästä koulutuksesta sinulle hyödyllisen? Mistä
huomaisit jälkeenpäin koulutukseen olleen sinulle hyödyllinen?); keskellä (Onko tästä ollut sinulle
tähän mennessä hyötyä? Onko tästä sinulle hyötyä nyt?); ja koulutuksen lopuksi (Oliko tästä hyötyä?
Jos oli, mistä oli sinulle eniten hyötyä? Miten voisit käyttää hyödyllisiä asioita tulevaisuudessa?)
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7. Anna positiivista palautetta prosessista.
Ratkaisukeskeiset kouluttajat antavat suoria ja epäsuoria kehuja, jotta osallistuja tulee tietoiseksi
siitä, mikä heidän tekemisissään toimi hyvin. Tällainen palaute stimuloi kasvun ajattelutapaa.
Ratkaisukeskeinen kouluttaja välttää kehumasta älykkyyttä tai persoonallisuuspiirteitä sekä myös
välttää antamasta negatiivista palautetta älykkyydestä, persoonallisuuspiirteistä tai osallistujan
tekemistä virheistä, sillä tällainen palaute puolestaan stimuloi muuttumatonta ajattelutapaa.
8. Auta osallistujaa kehittämään järkeilyään itse kysymällä johdattelevia kysymyksiä ja
normalisoimalla.
Jos osallistuja tekee virheen, ratkaisukeskeinen kouluttaja esittää kysymyksiä, joka johdattaa
osallistujan läpi ajatteluprosessinsa askel askelelta: Miten päädyit tähän vastaukseen? Miten voisit
vielä parantaa vastaustasi? Tämä sallii osallistujan kehittää ajattelutapaansa itse. Ratkaisukeskeinen
kouluttaja välttää osoittamasta virheitä suoraan vaan esittää kysymyksiä, jotka antavat ymmärtää,
että parantamiseen on vielä varaa. Ratkaisukeskeinen kouluttaja myös normalisoi virheitä (Noin
suurin osa ihmisistä ensin ajattelisi …).
9. Täytä tarve tuntea yhteyttä.
Kun ihmiset tuntevat yhteyttä johonkin, he myös todennäköisemmin ovat sisäisesti motivoituneita
oppimaan. Kouluttaja siis luo kannustavan ja arvostavan ilmapiirin, jossa toinen osapuoli voi tuntea
yhteyttä, tunnustamalla toisen osapuolen näkökulman vailla syytöstä tai arvostelua.
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