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TIIVISTELMÄ 
 

Työn tausta ja toimeksiantaja: 

MIEHINEN JUTTU- nuorten miesten ja aikamiesten terveyden edistämisen oli Länsi-Pohjan 

sairaanhoitopiirin ja Lapin Ammattikorkeakoulun v. 2015-2016 toteuttama ja THL:n rahoittama 

hanke. Hankkeen tarkoituksena oli edistää nuorten miesten ja aikamiesten (16-29 ja 60 + vuotiaat) 

osallisuutta oman hyvinvointinsa lisäämiseksi ja ehkäistä syrjäytymistä kehittämällä alueellista 

yhteistyötä vahvistamalla ennaltaehkäisevää toimintaa sekä saattamalla varhaisen puuttumisen ja 

tuen menetelmät laajasti yhteiseen käyttöön. Hankkeen tavoitteena on ollut tukea miesten 

osallisuutta ja omaa vastuuta hyvinvoinnistaan ja edistää terveellisiä elintapoja osana 

kansansairauksien ehkäisyä ja elämänhallintaa. Lisäksi tavoitteena oli lisätä ammattilaisten 

valmiuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja terveyserojen kaventamiseen muuttuvissa 

palvelurakenteissa. Hankkeen tavoitteet edistivät myös sosiaalista kestävän kehityksen periaatetta 

kehittämällä toimijoiden välistä luottamusta ja verkostoitumista, voimavaroja yhdistämällä 

parannettiin toiminnan taloudellisuutta ja vahvistettiin sosiaalista ajattelua. Tukemalla väestön 

hyvinvointia vahvistettiin myös kunnan ja alueen omaa identiteettiä. 

 

 

Työn tavoite ja lopputulos:  

  

Hankkeen tuloksena nuorten- ja aikamiesten terveys ja hyvinvointi kohentui ja alueelle kehitettiin 

pysyviä toimintamalleja eri-ikäisten miesten sosiaalisen osallisuuden tukemiseksi. Alueen 

toimijoiden tietoisuus terveyseroista ja niihin vaikuttamiskeinoista lisääntyi. Alueellinen yhteistyö 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen eri osa-alueilla vahvistui.  

  

Hankkeessa tuotettiin toimijoiden käyttöön Miehinen juttu -opas ja terveyden edistämisen tietoa 

sisältävä sekä erilaisia toimintamalleja kuvaava nettisivu (http://www.lpshp.fi/fi/palvelut/terveyden-

edistaminen/miehinen-juttu/tapahtumia.html). 

 

Hyödynsaajina kuntalaisten lisäksi olivat myös kuntien terveyden edistämisen työryhmät ja 

viranhaltijat sekä alueen koulutusorganisaatiot, järjestöt ja yritykset, joiden osaaminen ja osallisuus 

miesten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työssä vahvistuivat. 

 

Tämän kirjallisen materiaalinen on tarkoitus tukea ohjaustyössä toimivia 

sukupuolisensitiivisempään työotteeseen ja miestyön näkymiseen ohjauksessa.  

 

 

 

 

http://www.lpshp.fi/fi/palvelut/terveyden-edistaminen/miehinen-juttu/tapahtumia.html
http://www.lpshp.fi/fi/palvelut/terveyden-edistaminen/miehinen-juttu/tapahtumia.html


Teoreettinen perusta 

Tämän oppaan tavoitteena on tuoda sukupuolisensitiivinen työote, miestyö, sosiaalinen 

innostaminen, elintapamuutos sekä sitoutuminen muutokseen miesten terveyden ja hyvinvoinnin 

keskustelun keskiöön. Teoreettinen perusta lähtee kasvatustieteellisestä perusteista, joita on 

kriittisellä pedagogiikalla ja sukupuolisensitiivisellä työotteella muokattu toisin kasvatukseen. 

Voimavaraskeskeisyys näkyy toimintana, joka vahvistaa ja tukee toimijoiden minäkäsitystä ja 

toimijuutta. Ratkaisukeskeisyys näkyy menetelmävalinnoissa, joissa lähtökohtana on ryhmässä 

toimiminen, yhteisöllisyys ja toiminta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Näistä muodostuu 

pedagogiset ohjausmenetelmät miesryhmänohjaajuuteen.  

 

Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet 

Meri-Lapin alue koostuu kuudesta kunnasta: Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio. 

Alueen miesten väkiluku (Väestörekisterikeskus 29.2.2016) oli 31624, mikä oli 194 henkeä 

enemmän kuin alueen naisten väkiluku. Alueella on paljon työttömyyttä ja mielenterveys- ja 

riippuvuusongelmia. Syrjäytymisproblematiikasta on tullut sekä alueellisesti että kansallisesti 

keskeinen huolenaihe. Samanaikaisesti, kun väestön terveys ja hyvinvointi yleisesti lisääntyy, osa 

väestöstä voi entistä huonommin – hyvinvointierot kasvavat. Terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisessä tarvitaan alueellisesti uudenlaisia ajattelutapoja ja yhteisöllisiä toimintamalleja. 

Kansalaisten omatoimisuuden ja omavastuun merkitys kasvavat terveyden edistämisessä. Tämä 

opas antaa mahdollisuuden lisätä yhteisöllisyyttä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 

ryhmätyöskentelyssä.  

 

Asiasanat: 

Miestyö, sukupuolisensitiivinen työote, pedagogiikka, ohjaus.  

 

Tekijä: 

Lea Leminaho. 2016.
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1 Johdanto  

 

Oppaassa on keskitetty Miehinen Juttu -hankkeen kohderyhmien kasvun ja 

kehityksen tukemiseen eli psykososiaaliseen tukeen, opiskelun ja oppimisen 

ohjaukseen sekä ammatillisen suuntautumisen ohjaukseen. Miehinen Juttu – 

hankkeessa kohderyhmänä olivat 16-29 –vuotiaat ja 60+ - vuotiaat miehet. Kirjallisen 

työn tavoitteena on luoda ohjeistuksia ryhmien ohjaukseen näkökulmana miestyö. 

Haastateltaviksi on valittu molemmista ikäryhmistä miehiä, joiden elämänpolkua 

kuvataan ja sanoitetaan haastattelussa ohjauksen teemoista käsin. Haastatteluiden 

perusteella luodaan näkemys ohjauksen vaatimuksista ja haasteista miestyössä ja 

pedagogisessa ohjauksessa.   

 

Miehinen juttu -hankkeen tarkoituksena oli edistää nuorten miesten ja aikamiesten 

(16-29 ja 60 + vuotiaat) osallisuutta oman hyvinvointinsa lisäämiseksi ja ehkäistä 

syrjäytymistä kehittämällä alueellista yhteistyötä vahvistamalla ennaltaehkäisevää 

toimintaa, saattamalla varhaisen puuttumisen ja tuen menetelmät laajasti yhteiseen 

käyttöön. Lisäksi tarkoituksena oli hyödyntää alueilla jo tehtyä kehittämistyötä ja 

tuloksia. Hankkeen kehittämisen painopisteet rakentuivat yksilön hyvinvoinnin 

edistämiselle huomioiden kuntalaisten osallistuminen ja osallisuus, henkilöstön 

osaamisen ja palveluprosessien toimivuus ja kuntien hyvinvointikertomusten 

tuottaman tiedon hyödyntämiselle. 

 

Suoritin haastattelut Keminmaan toimintakeskuksen ryhmässä keväällä 2016, joiden 

teemana oli elämänkulullinen, koulutusuraan ja tulevaisuuden haasteisiin liittyvät 

kokonaisuudet. Tavoitteena oli saada näkemyksiä voimaannuttavaan 

ryhmätyöskentelyyn. Kaiken ytimenä oli toimijoiden äänen ja kokemustiedon 

saaminen tapauskuvausten avulla esille - miten heidän mielestään ohjausta 

pitäisi suorittaa, jotta heidän hyvinvointi ja osallisuus lisääntyisivät. Tavoitteena 
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oli luoda ohjaustyön toimintamalli, jossa on asiakkaan ääni yhdistettynä teoriaan 

loisivat terveysyhteistyön mallin ohjauksen näkökulmasta. Haastattelut yrittivät 

tavoittaa henkilön elämänkulullisen tarinnan ohjauksen näkökulmasta liittyen samalla 

koulutuksen ja tulevaisuuden haasteiden esille tuomiseen.  

 

Ohjeistuksesta on tehty tiivistelmä Miehinen juttu – hankkeen artikkelikokoelmaan.  

2 Miestyö terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä ohjaustyössä 

 

Ohjaustyön pohdinta rakentuu tässä oppaassa miesryhmäläisten ohjaukselle, jossa 

osallistujat kuuluvat erityistä tukea tarvitsevien miesten ryhmään. Ajatuksena on 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen ohjauksellisin menetelmin. Hyvän elämän 

määritelmä koostuu viidestä teemasta: 

 positiiviset tunteet 

 tekemiseen uppoutuminen 

 saavuttamiset 

 ihmissuhteet 

 merkityksellisyys 

(Seligman 2011 Martelan ja Järvilehdon 2012 mukaan) 

 

Pelkästään miesten valitseminen haastateltavaksi pohjautui niin hankkeen 

tavoitteisiin kuin ohjauksen sukupuolisensitiivisyyden tarkasteluun.  

 

Ohjaajan tulee olla tietoinen toimijan suhtautumisesta omaan hyvinvointiin, 

ohjaukseen ja ohjattavana olemiseen. Miesnäkökulman tuominen ohjaukseen 

kuvastaa ohjaustyön sukupuolisensitiivisyyttä. Ohjaajan tulee tiedostaa toimijan 

kulttuuriset, sukupuoliset ja kontekstiin liittyvät oletukset. Nämä vaikuttavat niin 

ohjattavan oletuksiin omasta ohjattavuudestaan kuin ohjaajan näkökulmiin omasta 

vallankäytöstään ohjaajana.  
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Miestyön eri käsitteet määrittelee Miessakit ry (2015) seuraavasti: 

 

Mieserityisyys [miesspesifisyys]. Mieserityisyys on miessukupuolen olemuksellinen 

ominaislaatu. Tämä ominaislaatu konkretisoituu miesten fyysisinä, psyykkisinä ja 

sosiaalisina erityispiirteinä. Nämä erityispiirteet ilmentyvät eri tavoin eri aikoina, eri 

elämänkaaren vaiheissa ja eri sosiaalisissa konteksteissa. Mieserityinen osaaminen 

[miesosaaminen]. Mieserityinen osaaminen tarkoittaa mieserityisyyteen liittyvän 

teoreettisen tiedon ja omakohtaisen prosessin avulla synnytettyä ymmärrystä 

miehistä, miehenä olemisesta ja miehisyydestä ja tämän ymmärryksen hyödyntämistä 

työn kohteena olevan miehen yksilöllisen elämäntilanteen, kokemusten ja merkitysten 

sijoittamisessa laajempaan kontekstiin. Lisäksi mieserityinen osaaminen on 

miestyöntekijän kykyä olla tietoinen omasta sukupuolestaan ja sen vaikutuksista 

asiakastilanteissa. 

Miestyö. Työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse. Tyypillisimpiä miestyön 

muotoja ovat isätyö, miesten eroauttaminen, väkivaltatyö, maahanmuuttajien kanssa 

tehtävä miestyö, miesryhmätoiminta sekä kriisityö.  

Mieslähtöinen työskentely. Mieslähtöinen työskentely perustuu miesten näkemyksille, 

ajatuksille ja kokemuksille pohjautuvalle työotteelle.  

Miestapaisuus. Toimintaa, ajattelua ja olemista, joita pidetään miehille ominaisina. 

Miehisyys [mieheys, maskuliinisuus]. Miehille ominainen ja kulttuurissa 

miestapaisuudeksi liitettyä toimintaa, ajattelua ja olemista. 

(Miessakit ry 2015) 

 

Miesten ja heidän lähipiirinsä huomioiminen ohjauksessa lisää toimijoiden 

hyvinvointia: monet psykososiaaliset ongelmat kasautuvat miehille, kuten 

päihdeongelmat ja syrjäytyminen. Myös perheeseen ja vanhemmuuteen liittyvät 

yhteiskunnalliset muutokset luovat hyvinvointiosaamisen kehittämiselle uusia 

tavoitteita. (Mies asiakkaana 2011.)  
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”Miehet seisovat isiensä saappaissa, joka on esteenä avoimelle puhumiselle.” 

      (Harju 2015) 

 

Maskuliinisuus rakentuu sosiaalisen ja biologisen ilmiön pohjalle. Tässä oppaassa 

ohjauksen sosiaalinen ulottuvuus on rakennettu miesten ohjauksen ympärille. 

Käyttäytyminen pohjautuu sosialisaatioon, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan 

prosessia, jossa käyttäytymismallien mukaan toimimme. Mallit ovat 

sukupuolittuneita ja kontekstiin liittyviä. (Holmes 2009, 36.)  

 

Miestyön ydin on tukea miestä: mies nähdään arvokkaana ja toimija kokee olevansa 

arvostettu sekä ohjaus tehdään häntä varten. Yksilötyö on miestyön perusta, mutta 

myös vertaistyö on merkittävää. Mieheyden hyvinvoinnin edistäminen on keskeisin 

miestyön tavoite: mitä vahvemmin miehet ovat läsnä ja huomioitu perhe-elämässä, 

kasvatus- ja sosiaalisektorin rakenteissa, sitä paremmat mahdollisuudet on myös 

miehen kokonaishyvinvoinnille. (Miestyö – hyvinvointityötä miesten kanssa 2015.)  

 

Miestyö on siis yksinkertaistetusti sanottuna ajan ja kohtaamisen mahdollisuuden 

antamista miehelle. Palvelurakenteissa haasteeksi muodostuvat henkilöstön asenteet, 

joita uusinnetaan käyttäytymisen kautta. Muuttuva mieskuva ei siis kohtaa 

palvelurakenteita, joissa henkilöstön omia asenteita ja tietoutta ei ”ravistella” esim. 

koulutusten avulla. Tämä näkyy esimerkiksi palvelurakenteissa kielen käytössä: 

miehelle ei anneta mahdollisuutta tuottaa puhetta, vaan sukupuolen kautta 

määriytyvät prosessit kohdistetaan usein naiseen, kuten perhetyössä. Tähän 

täydennys- ja lisäkoulutus ovat avainasemassa: miten asiakastyössä sukupuolen 

kautta määriytyvät prosessit luodaan.  

 

Miestyön lähtökohtana on sukupuolisensitiivinen työote, jossa ohjaus rakentuu 

miehen henkilökohtaiselle tuen ja avun tarpeelle. Miestyön keskeisiä teemoja ovat 
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miesten asiakkuus, työn suunnitelmallisuus, suunnittelussa ja toteutuksessa 

lähtökohtana mieheys ja miestapaisuus sekä sukupuolisensitiivinen lähestymistapa 

huomioi asiakaan ja työntekijän sukupuolen. (Miestyö – hyvinvointityötä miesten 

kanssa 2015.) 

 

Miestyön laajentuminen, eri työmuotojen reflektointi ja miesten näkeminen yksilöinä 

yksilöllisine kokemuksineen ja tarpeineen ovat luoneet monipuolisemman kuvan 

miestyöstä (kuvio 1). Tämä myös mahdollistaa sukupuolten välisen hyvinvointierojen 

kaventamisen. Ohjaustyön ollessa yksilölähtöistä ja menetelmät ohjauksessa yksilön 

tarpeet huomioivaa, silloin ohjaus voi olla laadukkaan tehokasta lyhyelläkin 

aikajaksolla. Hyvinvoinnin kokemus tulee yksilön minäkuvan, osallisuuden ja 

ryhmässä toimimisen kautta. Siten luodaan myös yhteiskunnallista hyvinvointia 

makrotasolla. Vaikka jokainen vastaa itse omasta hyvinvoinnista voidaan 

sukupuolisensitiivisen työotteen avulla edesauttaa organisaatiotasolla hyvinvoinnin 

tukemista.  

 

Kuvio 1: Miestyön käsitteistöä. 

Mies  

mieserityisyys 

isätyö 

sukupuoli-
normisto 

ennaltaeh-
käisevä 
miestyö 

psykososiaa-
linen työ 

sukupuoli-
sensitiivisyys 
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Ohjaustyötä tekevien on syytä pohtia omia näkemyksiä ja asenteita liittyen 

miehyyteen ja naiseuteen. Ei ole olemassa yhtä mieserityistä lähestymistapaa. 

Maskuliinisuuden myytti on rikkoutunut ja miehet etsivät uudella tavalla sukupuoli-

identiteettiään. (Esko 1999, 100.)  

 

Käsitys miehistä ja miehistä avun hakijoina on muuttunut. Ymmärrys miehistä ja 

heidän elämäntilanteistaan luovat monipuolisemman kuvan miehen asiakkuudesta 

kuin aikaisemmin. Myös ammatillisen avun ja siihen liittyvät tarpeet ja haasteet ovat 

muuttuneet sekä ne myös nähdään moninaisimpina. Miestyötä Suomessa ovat 

kehittäneet suuremmaksi osaksi kolmas sektori, jossa on pyritty sukupuolten välisten 

hyvinvointierojen kaventamiseen. Sosiaali-, terveys-, ja nuorisotyön 

toimintamuotojen kehittäminen miestyön näkökulmasta on ollut keskiössä. Nuorten 

miesten kanssa tehtävä työ on keskittynyt kasvun, kehityksen ja identiteetin 

tukemiseen. Aikuisten miesten kanssa tehtävä työ on kohdentunut enemmän eri 

elämäntilanteisiin liittyviin tukimuotoihin. Ammatillinen miestyö on mieserityisintä 

silloin, kun toiminta on luotu huomioiden mieheyden erityispiirteet, jolloin 

sukupuolierityisen osaamisen merkitys kasvaa. 

(Miestyö – hyvinvointityötä miesten kanssa 2015.)
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Kuvio 2. Miehen roolien ja toimijuuden muutosvaiheet. 

 

2.2 Haastateltavat 

2.2.1 Nuoret miehet 

 

Yhteiskuntamme suurin syy työkyvyttömyyteen on mielenterveyden ja 

käyttäytymisen häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Työttömyys näkyy 

pitkäaikaistyöttömyytenä, työkyvyttömyytenä ja siten syrjäytymisenä. Syrjäytyminen 

käsitettään peruskoulun jälkeisenä kouluttautumattomuutena ja työvoiman ja 

opiskelun ulkopuolelle jäämisenä. Syrjäytyminen on erityisesti nuorten miesten 

ongelma: vuonna 2010 kaksi kolmasosaa syrjäytyneistä oli 15-29 – vuotiaita nuoria 

miehiä. (Tuunanen & Malvela 2013, 13-16.) 

 

•mies jää harmaalle 
alueelle 
auttamisjärjes-
telmissä 

Kuulluksi 
tulemattomuus 

•vaihtoehdotto-
muus rooleissa 

•esittämisen tavat 

Roolit 

•aika 

•tietoa 

•menetelmiä 

•sukupuolisensi-
tiivinen työote 

•dialogisuus 

Miestyö 

•sosiaalinen 
muutos 

•kulttuurinen 
muutos 

•puheen 
rakenteiden 
muutos 

•mieslähtöisyys 

•sosio-
kulttuurinen 
muutos 

Vallan muutos 
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”Naiset kouluttautuvat miehiä rohkeammin sekä nuorena että aikuisiällä ja ovat 

ketterämpiä vaihtamaan töitä.  

Eniten miehiä jarruttavat stereotypiat mies- ja naistöistä” 

      (Seppälä 2012.) 

 

Työttömien nuorten miesten ryhmä on hyvin heterogeeninen elämäntilanteiltaan ja 

elämäntavoiltaan. Syrjäytymisvaarassa olevat miehet ovat usein 25-34 – vuotiaita, 

naimisissa tai avoliitossa olevia sekä raskasta tai keskiraskasta työtä tekeviä. Tupakan 

ja alkoholin käyttää on runsasta ja epäterveellisiä ruokailutottumuksia on enemmän 

kuin muulla ko. ikäryhmän edustajilla. Syrjäytyneet miehet ovat 25-44 – vuotiaita 

naimattomia, lapsettomia, työttömiä tai opiskelevia sekä yksinasuvia miehiä. Heitä ei 

kiinnosta elintapojen muutos tai terveyden edistäminen. (Tuunanen & Malvela 2013, 

16-17.)  

 

Syrjäytymisen ytimessä on noin 32 500 nuorta, jotka eivät näy työttöminä 

työnhakijoina tai muissa tilastoissa. He ovat kaiken tilastoinnin ja toimenpiteiden 

ulkopuolella. Koulutus olisi avain syrjäytymisen ehkäisyyn, koska työttömistä 

nuorista 80% ei suorita myöhemminkään perusastetta korkeampaa tutkintoa. 

Syrjäytyneiden määrä on pysynyt tasaisena, mutta syrjäytyneet eivät ole samoja 

henkilöitä vuodesta toiseen. Viiden vuoden kuluessa 60 % syrjäytyneistä nuorista on 

siirtynyt töihin tai opiskelemaan, 40% pysyy syrjäytyneenä. Syrjäytyminen on 

erityisesti nuorten miesten ongelma; varsinkin vieraskielisillä ja perusasteen 

koulutuksen varassa olevilla miehillä (Myrskylä 2012.) 
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Kuvio 1. 16 - 24-vuotiaat, % väestöstä 

 

(Hyvinvointikompassi 2016.) 

Kuvio 2. 65 - 74-vuotiaat, % väestöstä. 

 

(Hyvinvointikompassi 2016.) 

Mielenkiintoisiin asioihin nuoret miehet tarttuvat silloin, kun ne ovat itse 

päätettävissä (milloin, missä ja kenen kanssa) ja toiminta pystytään keskeyttämään 

paremman tekemisen tullessa ilmi (Kauravaara 2013.) Vapaa-ajan liikunnan 

harrastaminen on lisääntynyt ja arkiliikunta vähentynyt. Ohjattu liikkuminen 

tarkoittaa myös taloudellisia resursseja liikkumiseen: liikkuminen ohjatusti vaatii 

taloudellisia panostuksia, joka heijastuu huonommassa olevien miesten 
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sosioekonomisen aseman liittymiseen liikunnan harrastuneisuuden määrään. Siten 

huonommassa sosioekonomisessa asemassa olevien miehet ovat eriarvoisia suhteessa 

muihin. Liikunta siis on kilpailuasemassa muihin valintoihin: liikunnan 

kaupallistuminen näkyy eriarvoistumisessa liikuntamuotojen valinnoissa sekä vapaa-

ajan muiden toimintojen kanssa. Toinen iso haaste liikuntamuotojen maksullisuuden 

lisäksi on psyykkinen hyvinvointi. Varsinkin masennuksen kriteerit täyttyvät 

seitsemällä prosentilla. Myös muut sosiaaliseen suhteisiin liittyvät ongelmat ovat 

kasvaneet.  

 

Syrjäytymiseen vaikuttaa koulutusjärjestelmän luomat odotukset toimijaa kohtaan. 

Vaattovaaran (2015) mukaan nuoret eivät halua elää yhteiskunnan tarjoamilla tuilla 

vaan töihin pääseminen on ensisijainen tavoite. Nuorten toimijuus muodostuu 

yhteiskunnallisissa muutoksissa ja työelämän vaatimusten mukaan. Nuorten pettymys 

työuraan syntyy siitä, että työuraan ei ole mahdollisuutta omalla kotikunnalla, vaikka 

koulutusjärjestelmä ja yhteiskunnan kehitysvaatimukset ovat näin luvanneet 

rekrytointivaiheessa. Elämänkulku rakentuu toimijan odotusten, mahdollisuuksien ja 

toteutuneiden valintojen vuorovaikutuksena. Kotiseudulle haluttaisiin jäädä, mutta 

työura ei mahdollistu omalla kotipaikkakunnalla. Miehet rakentavat toimijuutta 

koulutuksen, työn ja lähisuhteiden avulla. Vakaa toimijuus miehillä tarkoittaa sitä, 

että asioiden pitää olla lähisuhteissa toimivia sekä koulutus ja työ kunnossa. 

(Vaattovaara 2015.) 
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2.2.2 60 + miehet 

 

60 + miehet osallistuivat haastatteluun Keminmaan päihteettömällä päiväkeskuksella, 

Rantatuvalla, johon osallistujat tulevat usein työvoiman palvelukeskusten (TYP) 

kautta. TYP on palvelupiste, jossa yhdistyvät työ- ja elinkeinohallinto, sosiaali- ja 

terveyshuolto sekä Kelan palvelut. Myös kuntoutuksen, terveydenhuollon ja 

työvalmennuksen asiantuntijoita voi kuulua palvelukeskukseen.  Palvelupisteessä 

vaikeasti työllistettävät henkilöt saavat kuntoutus – ja työllisyyspalveluja samasta 

toimipisteestä. Palvelukeskuksien asiakkaan ohjautuvat toimintaa usein TE –

keskuksesta tai sosiaalitoimistosta.  

Kelan, kuntien ja TE – toimistojen yhteinen toimintamalli työvoiman 

palvelukeskuksista (myöhemmin TYP) on lailla säädetty malli. Asiakkaina toimivat 

pääsääntöisesti henkilöt, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden 

perusteella vähintään 300 päivää tai täyttäneet 25 vuotta ja olleet työttömänä 

yhtäjaksoisesti 12 kuukautta. Tai alle 25-vuotias ja ollut työttömänä yhtäjaksoisesti 6 

kuukautta. Palveluntarve arvioidaan asiakaskohtaisesti työllistymissuunnitelman 

yhteydessä. 

 

Työvoiman palvelukeskukset muuttuivat 1.1.2015 lakisääteisiksi monialaista 

yhteispalvelua tarjoaviksi palvelupisteiksi. Kuluvan vuoden aikana kaikkien kuntien 

tulee liittyä johonkin monialaiseen yhteispalveluverkostoon ja niissä tarjottavia 

palveluja on saatavissa täysimääräisesti kaikissa kunnissa viimeistään vuonna 2016. 

(TE –palvelut 2015.) TYPin asiakkuudella ei ole enimmäisaikaa. Tavoitteena on 

moniammatillisuuden kautta työttömän työllistyminen sosiaali-, terveys- ja 

kuntoutuspalveluiden kautta.  
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Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan 

yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto (TE -toimisto), kunta ja 

Kansaneläkelaitos (Kela) yhdessä 

• arvioivat monialaista yhteispalvelua tarvitsevan asiakkaan palvelutarpeen, 

• suunnittelevat asiakkaalle tarjoamistaan palveluista työllistymisen kannalta 

tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden ja 

• vastaavat asiakkaan työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. 

(TE – palvelut 2015) 

 

Keminmaan päiväkeskuksessa olevat henkilöt ovat kolmen kuukauden pituisella 

jaksolla Starttiryhmässä toimintakeskuksessa, jonka jälkeen toimijan tilanne 

arvioidaan uudelleen.  

3 Tutkimusmenetelmä 

 

Haastatteluissa käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua, joka analysoitiin 

sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysistä muodostettiin teemat, joiden kautta 

tuloksia pohditaan. Liitteessä 1 haastattelurunko.  

 

Puolistrukturoitu haastattelu antaa huomattavaa joustavuutta sekä haastattelijalle, 

vastaajalle kuin myös tutkijallekin. Aineiston käsittelyn kuluva työmäärä kuitenkin 

kasvaa avoimien vastausten lukumäärän kasvaessa. Silti puolistrukturoidun 

haastattelun käyttö on varsin suositeltavaa olkoonkin, että avoimien kysymysten 

lukumäärän suhteen on oltava kriittinen. (Tilastokeskus 2015) 

 

Sisällönanalyysin tavoitteena on kuvata haastattelun aineisto tiivistetyssä, 

pelkistetyssä ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen eri 

analysointimalliin: aineistolähtöiseen (induktiivinen), teoriasidonnaiseen 

(deduktiivinen) ja teorialähtöiseen analysointimalliin.  (Metsämuuronen 2005. 213–
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214.) Tässä työssä on käytetty aineistolähtöistä analyysia, koska se antaa aineiston 

itsensä kertoa mitä se pitää sisällään ja muodostaa sen pohjalta keskeisemmät teemat.  

4 Tulokset 

 

Haastatteluihin osallistui kuusi miestä, joiden keski-ikä oli 43 vuotta. 

Ryhmähaastattelut (kaksi) kestivät noin 25 minuuttia. Kaikki haastateltavat olivat 

työttömiä. Työkokemusta oli kertynyt keskimäärin 19 vuotta.  

 

4.1 Ohjaus yksilön näkökulmasta 

 

Yksilöohjauksessa voimakkaimmin esille nousi sosiaalisten verkostojen 

ylläpitäminen ja luominen ohjauksen keinoin. Ohjaus yksilötasolla nähtiin 

mahdollistavan yksilön omien tavoitteiden hahmottamisen ja niihin pyrkimisen. Siten 

koko yhteisön hyvinvoinnin tukeminen tapahtui yksilön hyvinvoinnin kautta: ohjaus 

vaikutti siis yksilö- ja yhteisötasolla. Sosiaalipedagogiikassa tätä kutsutaan 

sosiaaliseksi pääomaksi, jossa sosiaaliset verkostot ja luottamus luovat sekä edistävät 

yhteisön jäsenten vuorovaikutusta. Siten vuorovaikutus lisää yhteisön hyvinvointia. 

Kuten haastateltavat totesivat:  

 

”…ohjaajan aitous tärkeää. Ei saa miellyttää vaan oltava luottamuksellinen ja 

aito niin töissä kuin vapaa-ajalla.” 

 

Ohjauksen haluttiin olevan kiireetöntä ja tulosvapaata. Koulutusurien, työurien ja 

tehostaminen näkyy julkisessa puheessa, mutta haastateltavat toivat esille, että 

parhaimmillaan ohjaus ei tähtää näihin; vaikka ”sivutuotteena olisikin nämä tuotteet”. 

Haastateltavat toivat esille ohjattavan näkemisen kokonaisvaltaisena riittävän 

ohjausajan ja resurssien turvin. Ohjattavan oma yrittäminen ja oma-aloitteisuus 
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nähtiin myös tärkeänä: ryhmänä toimitaan, mutta yksilön pitää itse kantaa vastuu 

omasta osallisuudestaan.  

 

”… hyvä ohjaaja… sopivasti eteenpäin työntävä… ei saa olla liian tuomittava…” 

 

Peavyn (2006) mukaan sosiaalinen pääoma koostuu siitä, miten toimijan hyvinvointia 

ja arvokkuutta tuetaan yksilönä, perheenjäsenenä ja yhteisön jäsenenä. Sosiaalisen 

pääoman sisältö koostuu myös sosiaalisista tukijärjestelmistä, sosiaalipoliittisista 

käytänteistä sekä yksilön sosiaalisista ja hyvinvointiosaamisesta. Paevy (2006) 

kirjoittaa elämänkenttämallista, jossa ovat kaikki ne elementit, jotka vaikuttavat 

meihin joko sisäpuolelta tai ulkopuolelta. Elämänkenttä muodostuu kokemuksista, 

merkityksistä, havainnon kohteista, sosiaalisesta elämästä ja yksinäisyyden rauhasta. 

Elämänkentän sektorit ovat maailmankatsomus ja arvot, terveys ja hyvinvointi, työ ja 

koulutus, ihmissuhteet sekä leikki ja vapaa-aika. Kaikki nämä elämänkentän mallin 

sisällöt nousivat myös haastatteluissa esille seuraavasti: 

 

 

 ohjauksen tulee mahdollistaa toimijan osallistuminen kuunnellen toimijan omia 

motivaatiotekijöitä ja tahtotilaa 

 toimija kontrolloi itse miten ja kuinka paljon käyttää ohjausta / osallistuu 

ryhmän toimintaa – toimijalla valta liittyen omaan itseohjaustuvuuteen 

 ohjaaja auttaa toimijaa havaitsemaan yhteisön rakenteet (normit, säännöt) 

 ohjaaja tukee toimijan sosiaalista vuorovaikutusta, verkostoitumista ja 

erilaisten tukimuotojen saatavuutta 

 hyvä ohjaus vaatii luottamusta ja vastavuoroisuutta 
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Haastateltavat korostivat sitä, että hyvä ohjaaja on vain polun näyttäjä. Hyvä ohjaaja 

auttaa toimijaa löytämään vahvuutensa, jopa oman itsensä. Tärkeintä ei ole ohjaajan 

sukupuoli tai koulutus vaan ohjaajan ja toimijan yhteistyö ja vuorovaikutus. Ohjaaja 

kysymysten, pohdintojen ja yhteisen tekemisen kautta auttaa toimijaa löytämään 

uusia näkökulma ja ajatuksia. Parhaimmillaan ohjaaja yhdessä toimijan kanssa löytää 

ohjattavan motivaation työskentelyyn. Sanktioiden ja pakottamisen nähtiin vievän 

yksilön tilannetta huonommaksi; se huonontaa yksilön sitoutumista ryhmään tai 

toimivan ryhmän syntymistä.  

 

”… ossaa kuunnella ja ymmärtäväinen… ohjaajan sukupuolella ei ole väliä, kunhan 

ymmärtää mikä tilanne on… täällä tuskin teeskennellään ongelmia … niitä 

kumminkin on …. taloudellinen… pitäisi olla positiivinen eikä antaa periksi 

päättäväisesti kannustaa… ihminen voi repsahtaa, mutta ei sen tarvitse jatkua 

pidempään…. ei saa antaa (ohjattava) periksi…..” 

 

Seurojen ja järjestöjen rooli nousi haastatteluissa esille muun muassa urheiluseuran 

ohjaajan merkitys nuoruudessa. Heidät koettiin toimintamallin antajana ja myös 

eräänlaisena nuoren miehen roolimallina. Myös järjestössä olleet muut nuoret olivat 

vertaistuen antajia. Koulussa opettajista ohjauksen näkökulmasta oli jäänyt mieleen 

opettajat, jotka laittoivat rajoja toiminalle sekä vaativat / odottivat toimijoilta 

osaamista ja oppimista kannustaen.  

 

Hyväksi ohjaajuudeksi opetustyössä nähtiin ammattitaitoinen opettaja, jonka 

pedagogiikka oli elävää ja käytännönläheisiä esimerkkejä sisältävää sekä työhön oli 

persoonallinen ote. Persoonalliseen opettajaan pystyi parhaimmillaan toimija 

samaistumaan.  

 

Toisaalta haastateltavat kokivat ohjaajuuden näkökulmasta olleensa elämänsä aikana 

yksin; varsinkin työelämän jälkeisessä arjessa. Ohjaajia tai vertaistukea ei juuri ole 
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ollut: turvaverkko on luotava itse. Työelämässä sosiaalinen verkosto tulee 

haastateltavien mukaan ”luonnostaan”, mutta työttömäksi jääneellä turvaverkkoa ei 

ole; paitsi perhe.  

 

”… on totuttava pärjäämään jo tässä iässä…” 

 

4.2 Ohjaus ryhmän näkökulmasta 

 

Yhteisöllisyyden pohdinnassa nousi esille jatkuvassa muutoksessa olevat 

työmarkkinat ja niihin takaisin pääsemisen vaikeus, useimmiten mahdottomuus, jos 

on ollut useamman vuoden työttömänä. Usein hyvinvointi liitetään palkkatyöhön, 

mutta muutosajattelua nähtiin olevan tapahtumassa, koska pitkäaikaistyöttömien 

määrä on jatkuvassa kasvussa. Hyvinvointia voi olla ilman palkkatyötäkin, joka näkyi 

varsinkin nuorten miesten puheessa: arjen muodostaa muut asiat.  

Yli 60 -vuotiaat miehet kokivat hyvinvoinnin linkittyvän palkkatyöhön. Työssäkäynti 

liitettiin voimakkaasti taloudellisiin resursseihin ja siitä johtuvaan eriarvoistumiseen: 

ei ole taloudellisia resursseja osallistua kaikkiin yhteisön tarjoamiin 

mahdollisuuksiin. Kokemus eriarvoisuudesta nousi erityisesti esille. Oman 

sosioekonomisen aseman tiedostaminen, sen kokeminen alhaisena ja sen vaikuttavuus 

elämän laatuun tuli haastateltavilta voimakkaasti esille: taloudellinen ahdinko vaikutti 

kaikkeen arjessa. Tähän haastateltavat liittivät sairaudet, jolloin kokonaisuudeksi 

muodostui alhainen minäpystyvyys. 

Vertaisuus on miestyön tärkeimpiä elementtejä, jossa miesten kokemukset, 

kokemustieto ja arjen viisaus jaetaan. Toiminta yhdessä muiden poikien ja miesten 

kanssa on tärkeää lisäten heidän sosiaalista hyvinvointipääomaa. Miestyö onkin 

yksinkertaistetusti yhteen saattamista. Yhteisellä kokemustaustalla on merkittävä 

vaikutus. (Miestyö – hyvinvointia miesten kanssa 2015.) 
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Haastateltavat kokivat tärkeänä ryhmässä toimimisen ”miesten kesken.” Vertaisuuden 

kokivat kaikki haastateltavat tärkeänä. Ryhmässä haastateltavat kokivat yhdessäoloa 

ja yhteenkuuluvuutta. Tärkeäksi koettiin, että…   

”…ryhmään sai tulla vaikka vaan juomaan kahvia.  

Pakko ei ole osallistua mihinkään. 

Sekin on iso asia, että tulee paikalle.” 

 

Ryhmätoiminnan nähtiin myös kehittävän omaa sosiaalisuutta. Omien ajatusten ja 

kokemusten jakaminen lisäsi yhteisöllisyyden kokemusta, vaikka haastatteluissa asia 

nousi vähäisessä määrin. Yhteisöllisyys koettiin tulevan siitä, että toimijat tulivat 

paikalle – puhetta ei aina edes tarvita. Tämä kuvaa haastateltavien sosioekonomista 

asemaa ja syrjäytymisen olotilaa: pelkästään ryhmään tai toiminnan järjestäjän tilaan 

saapuminen nähtiin merkittäväksi asiaksi. Toimintoihin osallistuminen oli siitä jo iso 

askel eteenpäin.  

Haastateltavista nuorimmat hakivat ryhmästä myös eräänlaista sosiaalista 

hyväksyntää, roolimallia ja samaistumiskohdetta vanhemmista ryhmäläisistä. Ryhmä 

siis antoi jäsenilleen psyykkisiä ja sosiaalisia turvaverkostoja.  

Ryhmätoimintojen anti oli yhdessä kokeminen ja yhdessä jakaminen. Ryhmässä oli 

aina yhdestä kahteen miestä, jotka saivat omalla esimerkillään ja toimintaan 

lähtemisellä muutkin mukaan.  Sosiaalipedagogiikassa tätä usein kutsutaan 

aktiiviseksi kansalaisuudeksi. Ryhmän toiminta tukee sosiaalista osallisuutta, antaa 

mahdollisuuden vaikuttaa ryhmän toimintaan ja parhaimmillaan jopa vastuunkantoa 

yhteisöstä. Aktiivinen kansalainen voidaan määritellä osallisuutena toimia yhteisössä, 

osallistumisena ja vaikuttamisena esimerkiksi osallistumisella mielenosoitukseen, 

jossa otetaan kantaa kotimaan tapahtumiin. Eroavaisuus yksilönä toimimisen 

aktiivisuuteen suhteessa ryhmässä toimimisen aktiivisuuteen tuli esille siinä, että 

aktiivisesta kansalaisuudesta voidaan puhua silloin, kun haastateltava koki 
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vaikuttavansa tai toimivansa yhteisön tai yhteiskunnan jäsenenä – ei siis pelkästään 

oman elämänsä toimija. Toiminta kohdistuu silloin muihin kuin itseen. 

Ryhmän toimivuus nähtiin olevan osallisuuden ja vaikuttamisen näkökulmasta tärkeä 

osallistumisen mahdollistaja: ja juuri erityisesti mahdollistaja. Osallistuja itse päätti 

tulemisestaan ja osallistumisestaan. Jos osallisuutta yritettiin rohkaista ja sanktioiden 

kautta lisätä; se aiheutti enemmän ulkopuolisuuden tunnetta ja vastustusta osallistua 

ryhmiin. Ryhmätoiminta mahdollistaa haastateltavien omakohtaisen sitoutumisen 

toimintaan.  

Ryhmässä oleminen ja toimiminen nähtiin vaikuttamisen ja jopa osaksi 

vastuunkannon muotona omassa yhteisössä. Ohjaajan pitää haastateltavien (2) 

mielestä tietää ryhmädynamiikan ilmiöt ja antaa ryhmälle aikaa ryhmäytyä. Myös 

ryhmän ja ohjaajan välinen luottamus ja yhteisymmärrys vaatii kehittyäkseen ja 

toimiakseen aikaa. Luottamukseen vaikuttaa myös ohjaajan avoimuus:  

”jos annat itsestä jotakin ryhmälle, niin ryhmä antaa myös sinulle. Älä lannistu; 

ryhmä voi koetella ja ryhmä tarvitsee aikaa lämmitäkseen ohjaukselle.” 

Säännöllisen yhteistoiminnan kokivat kaikki haastateltavat hyväksi. Se nähtiin 

sosiaalisena voimavarana: miesten kesken toimiminen nähtiin olevan vapaata ja 

rentoa – omana itsenään toimimista. Vertaisuus lisäsi selvästi miesten hyvinvointia. 

Esille nousi myös, ettei yhtä mieskuvaa ole: jokainen toi esille oman ominaisuutensa 

ja yksilöllisyytenä miehenä. Jokaisen miehen menneisyys, nykyisyys, kasvatus ja 

motivaatiot ovat hyvin erilaiset.  

Haastateltavat kokivat ryhmän tärkeäksi ”meidän jutuksi”, jolloin oma kokemus 

ulkopuolisuudesta, joka usein tulee työttömyyden ja syrjäytymisuhan alla, ei ollut 

ajankohtainen. Myös ryhmissä annettavat työt / toiminnot vastuuttivat miehiä ja siten 

sitoutuminen ryhmään tapahtui. Voidaan siis todeta, että vertaisuus johtaa 

hyvinvoinnin kokemuksen kasvamiseen. Jos ohjaaja haluaa lisätä ohjattavien 
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myönteistä minäkuvaa ja hyvinvoinnin kokemuksia; silloin kannattaa resursoida 

aikaa ja mahdollisuuksia miesten keskinäiselle vertaisuudelle.  

Oma osallisuus ryhmässä lisääntyy, kun ”muutkin miehet ovat tulleet ryhmään”. Eli 

esimerkiksi miesten kokkikerho on motivoivampaa osallistua kuin kokkikerhoon. 

Ohjauksen näkökulmasta tätä kannattaa korostaa ryhmien markkinoinnissa ja 

tiedottamisessa: miehille tulee kuva, että toiminta on heitä varten suunniteltu ja siihen 

osallistuu ainoastaan miehiä.  

5 Pohdinta  

 

Haastateltavat toivat esille, että ryhmänohjauksessa yksi tärkeimmistä tavoitteista oli 

sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen ja luominen ohjauksen keinoin. Ohjaus 

yksilötasolla nähtiin mahdollistavan yksilön omien tavoitteiden hahmottamisen ja 

niihin pyrkimisen. Siten koko yhteisön hyvinvoinnin kehittyminen tapahtui yksilön 

hyvinvoinnin kautta. Sosiaalisessa pääomassa sosiaaliset verkostot ja luottamus 

luovat sekä edistävät yhteisön jäsenten vuorovaikutusta: vuorovaikutus lisää yhteisön 

hyvinvointia. Kuten haastateltava totesi:  

 

”…ohjaajan aitous tärkeää. Ei saa miellyttää vaan oltava luottamuksellinen ja 

aito niin töissä kuin vapaa-ajalla.” 

 

”jos annat itsestä jotakin ryhmälle, niin ryhmä antaa myös sinulle. Älä lannistu; 

ryhmä voi koetella ja ryhmä tarvitsee aikaa lämmitäkseen ohjaukselle.” 

 

Ohjaajan sukupuoli ja sen merkitys eivät nousseet haastatteluissa esille. Ohjauksen 

merkittävin asia oli ammatillisuus ja kohtaamisen taito. Miestyön näkökulmasta on 

ohjaajan tärkeää tunnistaa ja reflektoida omat näkemyksensä ja suhteensa omaan 

sukupuoleen sekä näiden vaikutus ohjaustyöhön. Tärkeimmiksi ohjaajan 
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ominaisuuksiksi haastatteluissa nousi persoonallinen ja henkilökohtainen ote 

ohjaukseen, ihminen ihmiselle –periaatteen noudattaminen ja yhteisten kokemusten 

jakaminen. Ohjaajan tulisi löytää ”yhteinen kokemuspohja” toimijoiden kanssa, joka 

mahdollistaisi luottamuksen syntymisen ryhmässä. Siten ryhmäytyminen tapahtuu ja 

ryhmän kiinteytymisen myötä myös yksilöiden sitoutuminen ryhmään tiivistyy ja 

osallistumisaste kasvaa. Ohjaajan on oltava oma itsensä niin työssä kuin vapaa-

aikana.  

 

”… ohjaaja voisi alussa… meitä pyydetään koko ajan avautumaan, niin ohjaaja voi  

myös avautua … kun avautuminen lähtee hänestä (ohjaaja) niin muidenkin on 

helpompi lähteä mukaan… hakea yhteistä kokemuspohjaa….” 

 

Ohjauksen näkökulmasta haastateltavat toivoivat ohjauksen olevan heidän 

osaamisensa tunnistavaa ja yksilöllistä tarpeista lähtevää. On tärkeää, että 

syrjäytymisvaarassa oleva yksilö kokee, että hänestä ollaan aidosti kiinnostuneita. 

Tässä elämänlaajuisella ohjauksella on paikkansa: se tunnistaa yksilölliset kyvyt, 

osaamisen tasot ja auttaa yksilöä tekemään tarkoituksenmukaisia työuraan ja 

koulutukseen liittyviä valintoja ja päätöksiä. Elinikäinen ohjaus auttaa löytämään 

jokaista yksilöä oman polkunsa opiskelussa, työssä ja siten lisää sekä kasvattaa 

yksilön kokonaishyvinvointia. Ohjaajuuden punaisena lankana miestyön 

näkökulmasta voisi antaa seuraavat vinkit haastatteluiden annin pohjalta:
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 puhu samaa kieltä kuin toimija 

 ohjaaja vastaa yhteistyösuhteesta – myös silloin kun se ei toimi 

 dialogisuus ja voimavarakeskeisyys ovat lähtökohtia 

 tuetaan toimijan omannäköistä sukupuoli-identiteettiä, jolloin toimijan 

itsetuntemus lisääntyy ja siten myös ohjauksen tavoitteellisuus konkretisoituu  

 lupa olla oma itsensä – yksilöllisten ominaisuuksien ja vaihtoehtojen 

moninaisuus ohjauksessa 

 ensimmäisen tapaamisen tärkeys 

 tarve ohjaukseen lähtee miehestä: kokemus kuulluksi tulemisesta ja 

kunnioittavasta ohjauksesta positiivisuus 

 

Ohjauksen näkökulmaan yhdistetään haastatteluissa myös ohjauksen myönteisyys. 

Positiivinen pedagogiikka yhdistää positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeisyyttä. 

Toimijan vahvuuksien kautta lisätään kokonaishyvinvointia. Vahvuuksien ja 

osaamisen kautta vuorovaikutuksesta tulee myönteinen, jonka kautta voidaan kehittää 

myös kehittämispisteitä. Tämä vaikuttaa positiivisesti toimijan itsetuntoon ja 

motivaatioon toimia. Jari Harjua (2015) lainatakseni:  

 

”Kun puhut ongelmalle, ongelma vastaa. Kun puhut miehelle, mies vastaa.” 

      (Harju 2015) 
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POHDI: 

 Palvelutarjonnan ohjaus: miten siinä huomioidaan mieheyden / isyyden 

muutokset? 

 Mitkä ovat omat kokemuksesi miehen kohtaamisesta ohjauksessa? 

 Sukupuolen merkitys sinulle ohjauksessa? 

 Mikä on kohdallasi neuvoteltava maskuliinisuus? 
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Liite 1 HAASTATTELURUNKO 

 

Taustatiedot 

 ikä, sukupuoli 

 koulutus 

 työkokemus 

 asuinpaikkakunta 

 mahdollinen kulttuuritausta 

 kuvaile elämäntilannettasi (työtilanne, perhesuhteet….) 

 kauanko ollut ryhmässä: miten olet tullut ryhmään mukaan, miksi 

 

Ohjaus elämäntarina 

 mitä on ohjaus? 

 kuka on ohjaaja? 

 millaisia hyviä ohjaajia sinulla on ollut? mikä teki ohjaajasta hyvän? kuvaile hyvä 

ohjaaja 

 kuvaile hyvä ohjaustilanne, joka on jäänyt mieleesi. Mikä juuri tästä tekee hyvän 

ohjaustilanteen, joka on tukenut osallisuuttasi / hyvinvointiasi? 
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