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Hello!
Ota paperi A4 ja kynä pöydältä. 
Piirrä paperille kuva aiheesta 
“minä ohjaajana” (omakuva). 
Korosta kuvassa jotain, mitä pidät ohjauksessa / 
omassa ohjaustyössäsi erittäin tärkeänä. 
Voit täydentää kuvaa viivoin, nuolin, puhekuplin, 
sanoin, symbolein… (mind map –tyylisesti) 
5 MIN. 
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“
Esittäytykää toisillenne ryhmässä. 

Jokainen kertoo itsestään muille noin 1 min ajan. 

Piirtämäsi kuva voi auttaa jakamaan myös jotain 
itsestäsi ohjaajana ja sinulle tärkeistä asioista? 

Jos haluat.  

6 MIN. 
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Lähde: Merja 
Niemi-Pynttäri, 
2013, esitys
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https://peda.net/hankkeet/eejn/km/2kjm2/not2/m21/hopmn2:file/download/d960a2262abaf907e4e62b223bfc66061665b61d/MIkkeli2504.pdf


MITÄ OVAT 
TOIMINNALLISET 
MENETELMÄT? 

Lue lisää toiminnallisista menetelmistämm.: 
Nina Rantala, Prezi: https://prezi.com/qe5uitv7mtiw/toiminnalliset-ja-visuaaliset-menetelmat-tyonohjauksen-
palveluksessa/
Tarja Ärväs, Pro gradu: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/40023/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-
201210182715.pdf?sequence=1
Anne Ulmanen, Wordpress: https://anneulmanen.wordpress.com/toiminnalliset-lahestymistavat/

Alun alkaen toiminnalliset 
menetelmät ovat tarkoittaneet 
psykodraamamenetelmiä (J.L. 
Moreno) 

Psykodraamamenetelmät: 
 Klassinen / terapeuttinen 

psykodraama 
 Sosiodraama 
 Sosiometria 
 Tarinateatteri 
 Rooliharjoittelu 

Muita toiminnallisia menetelmiä
ovat mm. 
 Kuvalliset menetelmät / metaforat 
 Rentoutus 
 Visuaaliset menetelmät 

Yleensä arkikielessä toiminnallisilla 
menetelmillä viitataan kaikkiin 
menetelmiin, joiden tavoitteena on 
aktivoida ja osallistaa ihmisiä
erilaisissa ohjauksellisissa, 
koulutuksellisissa, terapeuttisissa 
sekä työnohjauksellisissa 
prosesseissa ja konteksteissa 
perustumatta pelkästään puhuttuun 
kieleen

https://prezi.com/qe5uitv7mtiw/toiminnalliset-ja-visuaaliset-menetelmat-tyonohjauksen-palveluksessa/
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/40023/URN:NBN:fi:jyu-201210182715.pdf?sequence=1
https://anneulmanen.wordpress.com/toiminnalliset-lahestymistavat/


Visuaaliset menetelmät 
Kuvien ja karttojen piirtäminen 

ohjauskeskustelun tueksi. 

Myös kuviin kirjoittaminen on 
tyypillistä. 
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MIKSI PIIRTÄMISTEHTÄVIÄ OHJAUKSEN TUEKSI? 

• Hiljentyminen, rauhoittuminen, orientoituminen tietyn aiheen pariin 
• Aikaa ja tilaa pysähtyä pohtimaan käsillä olevaa asiaa, muistella, 

reflektoida 
• Ryhmässä tasapaino puheenvuoroissa, kun kaikki kertovat (edes 

jotain) omasta teoksestaan 
• Jännityksen lieventäminen 
• Mahdollisuuden tuoda ohjaajalle esiin jotain, mitä sanoin ei ”tavoita”
• Kokonaisuuden hahmottaminen, kaikkien osasten mukaan ottaminen 

isoon kuvaan 
• Ohjausprosessin hahmottaminen: mennyt – nykyhetki – tuleva 
• Elämän aikajatkumon hahmottaminen: mennyt – nykyhetki – tuleva 
• Oman itsen näkeminen ”kauempaa”: mennyt – nykyhetki – tuleva 
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Visuaaliset 
välineet 
pohjautuvat 
tiettyyn 
teoreettiseen 
viitekehykseen 

Psyko-
metriset ja 
matching –

teoriat 

Systeemi-
teoria 

Psyko-
dynaaminen 

ohjaus-
teoria 

Behavio-
ristinen 

ohjausteoria  

Kognitii-
vinen 

ohjaus-
teoria 

Konstruk-
tivistiset 

teoriat 

Sosiodynaamisen ohjauksen 
suuntaus, voimavara- ja 
ratkaisusuuntautunut 

lähestymistapa, narratiivinen 
ohjausteoria Teea Oja 25.8.2017



Esimerkki 

piirtämisharjoituksesta: 

kuumailmapallo 

https://kyvyt.fi/view/view.php?i

d=21096

Kognitiivinen ohjausteoria
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https://kyvyt.fi/view/view.php?id=21096


http://www.kstoolkit.org/River+of+Life

Harjoitus, joka helpottaa ohjattavaa 
kertomaan tarinoita menneisyydestään, 
nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Itsensä
esittelyyn ryhmässä. 2/3 kuvasta 
menneisyyttä, loput joko odotuksia 
kurssille / ohjaukselle tms. tai 
tulevaisuuden odotuksia. 

River of life 

Omia urapolun tavoitteita (koulutukselliset, ammatilliset) voi kuvata joko 
polkuhässäkän tai haarautuvan joen päässä siintävänä tavoitteena. Joki 
haarautuu niin monesta kohtaa, kuin on mahdollista valita toisin – eri 
haarojen päässä odottaa erilaiset unelmat. Polun tai joen varrelle on hyvä
visualisoida esteitä, vaatimuksia, välitavoitteita jne. 

Uratavoitteet ja -stepit polkuna tai jokena  

http://www.kstoolkit.org/River+of+Life


Hello!
Ota itsellesi A3 –kokoinen paperi, kynä ja värikyniä. 

Piirrä elämänpolkusi: opiskelujaksot, työnteko, muut jaksot 
elämässäsi (noin 4-5 min., nopeasti hahmotellen). 

Kirkasta väreillä niitä jaksoja, jolloin olet ollut erityisen 
INNOSTUNUT jostakin ja toisaalta PITKÄSTYNYT, 
EPÄMOTIVOITUNUT tai jakso on tuntunut RASKAALTA 
(noin 3-5 min., nopeasti hahmotellen). 
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“
PURKU 8 MIN. (4 min + 4 min, roolien vaihto) 

Ota itsellesi pari pöytäryhmästä. 

Eläytykää tilanteeseen, jossa toinen teistä on umpikujassa 
työurallaan. Työ tuntuu juuri tällä hetkellä pakkopullalta. Ohjaaja 

pyrkii elämänpolun kautta kysymään, millaisissa vaiheissa 
innostusta on ollut – ohjattava pohtii elämänpolku-kuvansa kautta, 

mikä on innostanut ja ollut kiinnostavaa menneisyydessä. Saisiko 
näistä apua nykyhetkeen ja suunnan pohtimiseen?  
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Piirtämistehtävien “perustehtävä”, jota voi käyttää lähes 
kaikkeen! 

- Pysähtyminen, pohtiminen, reflektointi, muistelu 

- vastauksia menneisyydestä?  

- Kun ohjaustilanteessa käydään läpi pitkää ajanjaksoa 

- kertynyt osaaminen, koulutus, työkokemus 

- Kun etsitään innostavia ajanjaksoja, tunteita ja 
tuntemuksia

Elämänviiva / 
elämänpolku 

LISÄTIETOA mm. 
http://wlguidance.
wixsite.com/toolb
ox-fi/blank-m6c36
(Työelämäohjauk-
sen työkalupakki) 
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Ammatillisen 
kasvun puu 

Lisätietoa: 
http://wlguidance
.wixsite.com/tool
box-fi/blank-
s46ch
(Työelämäohjauk-
sen työkalupakki) 

Tätä olen käyttänyt 
paljon työssä olevien / 
työikäisten aikuisten 
uraohjauksessa. 

Ei katsota menneeseen, 
vaan itseen, nykyhetkeen 
ja tulevaisuuteen: 
- arvot, tärkeät asiat 
- Ammatillisen 

kehittymisen stepit 
- Oman osaamisen ydin 
- Unelmat tulevaisuuteen 
- Konkreettisemmat 

stepit kohti unelmia 

http://wlguidance.wixsite.com/toolbox-fi/blank-s46ch


Konstruktivistinen ohjaus - Ohjaustilanteessa ohjaajan tulisi 
saada ohjattava (eli avunhakija) osallistumaan keskusteluun ja 
oppimistehtäviin, jotka tämä kokee merkityksellisiksi ja 
mielenkiintoisiksi. Ohjaajan rooli on opastaa ohjattavaa 
yhteistyön hengessä. Ohjaaja opastaa, mutta ei opeta eikä
painosta. Ohjattava oppii tekemällä. 

Visuaaliset menetelmät sopivat erityisen hyvin tähän 
vastavuoroiseen ohjatun osallistumisen maisemaan 
ohjaustilanteessa. Visuaalisten tehtävien avulla ohjaaja ja 
ohjattava voivat kartoittaa asiaa yhteistoiminnassa, opastaen 
toinen toistaan.

Sosiodynaaminen ohjaus  
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Miellekartta
Miellekartan avulla keskustelunaihetta voi visualisoida tekemällä
siitä piirroksen. Ohjaaja ja ohjattava laativat yhdessä kartan siitä
kokemuksesta tai huolenaiheesta, jonka suhteen ohjattava toivoo 
saavansa apua. 

Piirtämisprosessi ja ohjauskeskustelun dialogi kulkevat käsikkäin. 
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”Voimme tehdä tälle isolle paperille ikään kuin kartan siitä asiasta, mikä
sinua huolestuttaa. Piirrä iso ympyrä ja sijoita itsesi siihen vaikka 
tikku-ukkona, tai voit merkitä itsesi pelkällä rastilla.”

”Tämä on elämänkenttäsi / sinun maailmasi / tämänhetkinen tilanteesi. 
Sijoita huolestuttavaan kysymykseesi liittyviä asioita ja havaintoja 
kartalle: Ketä muita tähän sinun ongelmaasi ehkä liittyy? Sijoita heidät 
näkyviin kartalle. Millaisia seikkoja sinulle tulee mieleen, kun ajattelet 
ongelmaasi? Tunteita, ajatuksia, tekoja, tilannetekijöitä – käyttämällä
viivoja, kuvia, värejä, sanoja, lauseita ja symboleja.”

Tavoitteena on ohjaajan osalta kokemuksen kuvauksen 
aikaansaaminen, ei teoreettinen tulkinta! 
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Lisätietoa: 

http://wlguidance.wixsite.c
om/toolbox-fi/blank-qqijl
(Työelämäohjauksen 
työkalupakki) 

R. Vance Peavy: 
Sosiodynaamisen
ohjauksen opas (2006) 

R. Vance Peavy: 
Elämäni työkirja (2001) 

Peavyn harjoituksia:  
http://www.avosto.net/kori
/peavy/peavy.htm
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Miellekarttojen avulla: 
• Mutkikkaat tilanteet selvenevät ja yksinkertaistuvat 
• Osapuolet oivaltavat uusia asioita ja ymmärtävät ohjattavan 

ongelmaa paremmin 
• Ohjattavan vahvuudet ja hänen tiellään olevat esteet tulevat 

näkyville 
• Kartasta muodostuu alustava toimintasuunnitelma 
• Ohjattavan huoli asettuu yhteyksiinsä
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MUISTA 
KYSYMYS-
TEKNIIKAT! 

On suositeltavaa kysyä merkityksiin, 
ei selityksiin, keskittyviä kysymyksiä: 

- Mitä se merkitsee sinulle? Ei: Miksi 
se on sinulle tärkeää? 

- Miten se toimii? Ei: Miksi se toimii? 

- Mikä… on sinulle tärkeää? 

- Miten… erosi viimeviikkoisesta? 
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Joitakin piirtämistehtäviä

• Piirrä tyhjälle paperille nykyinen elinympäristösi, ota 

mukaan sinulle tärkeät ihmiset ja paikat (nykyhetki 

tai tulevaisuus 2-5 vuoden kuluttua) 

• Piirrä itsesi tekemässä jotakin yhdessä toisten 

kanssa 

• Piirrä kuva itsestäsi työskentelemässä yksin 

• Piirrä kuva itsestäsi vapaa-aikana 

• Piirrä kuva, jossa työskentelet ihanteellisessa 

työympäristössä 

Norman E. Amundson, Aktiivinen ohjaus (2005) 
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Hello! 
Peavyn miellekartta tulevaisuusharjoituksena

Ota itsellesi A4 –kokoinen paperi ja kynä / kyniä. 

Piirrä suuri ympyrä ja aseta itsesi johonkin kohtaan ympyrän sisälle. Tämä on 
henkilökohtainen maailmasi. 
 Toiset ajattelevat, että heillä on monta tulevaisuutta, toiset kuvittelevat itselleen vain yhden. Millaisen 

tulevaisuuden kuvittelet (tai haaveilet) itsellesi toiveiden tulevaisuutena?

 Piirrä tai kirjoita elämäntilan (tai henkilökohtaisen maailman) sisälle johonkin kohtaan jotain tulevaisuudestasi tai 
tulevaisuuksistasi. 

 Jos mielessäsi on useampi kuin yksi tulevaisuus, mikä niistä tuntuu houkuttelevimmalta?

 Ketkä elämäsi tärkeät ihmiset voisivat auttaa sinua etenemään kohti kuvittelemaasi tulevaisuutta? Sijoita 
heidätkin jonnekin ympyrän sisälle.

 Millaisia tärkeitä vaiheita on edessä matkalla kohti tulevaisuutta? Sijoita ne ympyrän sisälle.

 Mikä mahdollisesti estää sinua etenemästä tulevaisuuttasi kohti? Merkitse nämäkin asiat henkilökohtaisen 
maailmasi sisälle. 

 Millaista elämästäsi tulee, jos saat haluamasi tulevaisuuden? Pystytkö esittämään senkin elämäntilassasi? 

 Tuleeko sinulle mieleen asioita, jotka sinun on tehtävä tai opittava, jos tarkoituksesi on edetä tulevaisuuttasi 
kohti? Merkitse nekin elämäntilasi sisälle.
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Amundson pyrki vastaamaan haasteisiin, joita ohjattavat ja 
ohjaajat kohtaavat lisääntyvästi: ohjattavien monimuotoisuus, 
moniongelmaisuus, irtautuminen valtavirtarakenteista, 
positiivisen itsereflektion vaikeus, toivottomuus, motivaatio-
ongelmat 

Nopeasti muuttuvat ja epävarmat työmarkkinat tuottavat sekä
asiakkaille ettäohjaajille hämmennystä ja ”jumissa olon 
tunnetta”: eivät pysty näkemään tilannetta uusista näkökulmista 
ja siten uskovat, että tilanne on toivoton 

Toivokeskeinen ohjaus 
Anita Keskinen, TNO-päivät, Jyväskylä 5.5.2017 
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Toivokeskeisissä ohjausmalleissa on käytössä monipuolinen 
työkalupakki: 
 Dialoginen kommunikointi (kielelliset, narratiiviset välineet, 

storytelling) 
 Visuaaliset menetelmät ja kartoitus (mind mapit, ympyrät, 

strukturoidut mallit kuten Career Circle, Balance Circle, Circle of 
Strenghts, Connections Circle, Structured Story telling) 

 Metaforat (merkitysten luominen ja muokkaaminen, uusien 
ideoiden ja näkökulmien löytäminen; esim. career flow, staying
afloat) 

 Toiminnalliset menetelmät (Esim. Walking the problem, Two or
three chairs, evaluating career possibilities, creative vision / 
decision / action planning) 

Toivokeskeinen ohjaus 

• Lisätietoja 
mm.: 
https://hopec
areerinterven
tions.wordpre
ss.com/

• http://cannex
us.ca/wp-
content/uploa
ds/2014/04/B
ookPreview_A
mundson.pdf

https://hopecareerinterventions.wordpress.com/
http://cannexus.ca/wp-content/uploads/2014/04/BookPreview_Amundson.pdf


TYÖ

Life Balance Wheel



Ura-

mahdollisuudet

The Career Circle

Itsereflektiot

Oivallukset muilta





Hello!
Ota tehtäväpaperi Life Balance Wheel (A4). Pohdi, 
kuinka hahmotat tämänhetkisen elämäsi balanssin. 

Täytä kukin sektori sen mukaan, onko alueen osuus 
mielestäsi ”liian vähän”, ”sopivasti” vai ”liian paljon”
elämässäsi tällä hetkellä. 

Määrittele, mikä sektoreista on nyt ”lähimpänä”
juuri ”oikeaa”. 
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“
Pohdi parin kanssa (noin 6 min. yhteensä): 

“Miksi käytät liian vähän aikaa ja energiaa tällä alueella?”
“ Mitä ajattelet puuttuvan?”

“Mitä teet ylläpitääksesi tasapainoa tällä alueella?”
“Voitko ajatella joitakin erityisiä asioita/toimintoja, jotka

pistävät tämän alueen pois tasapainosta?”
“Oletko aina tuntenut, että tämä alue on pois tasapainosta?  

Jos et, milloin se alkoi muuttua ja miksi?”
“Onko sinulla kokonaisvaltaisuuden tunne? Missä määrin?”
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Thanks!
Elinikäisen ohjauksen verkosto: 

Facebook-ryhmä ‘Ohjausverkosto Pohjois-Pohjanmaa’: 
https://www.facebook.com/groups/271200719902341/?fref=ts

ELO-tori: https://peda.net/hankkeet/elotori

ELO-tori, Pohjois-Pohjanmaan aluesivusto: 
https://peda.net/hankkeet/elotori/elo-ryhm%C3%A4t/pe3

Työelämän kehittämistä kokoava sivusto Hyvä työelämä Pohjois-Pohjanmaa: 
http://hyvatyoelama.fi/pohjoispohjanmaa/
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