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Opetushallituksen pääjohtajan Aulis Pitkälän mukaan opettajien rooli muuttuu
lähivuosina merkittävästi. Perinteinen opetustehtävä on vain yksi osa opettajien työtä.
– Opettajan rooli muuttuu opettamiskeskeisestä oppimiskeskeiseksi. Siis koutsiksi
eli valmentajaksi, mentoriksi ja tukijaksi, Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä
sanoo MTV:n Uutisextra-ohjelmassa.
Erilaiset muutostilanteet, kuten ammatillisen koulutuksen reformi, tarvitsevat reagointia ja uuden näkökulman omaksumista. Opettajan roolin muutokset ohjaajaksi
ja valmentajaksi ovat tulevaisuusosaamista. Tulevaisuusoppiminen ja tulevaisuusohjaus etsivät vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja. Tulevaisuuden työ tulee muuttumaan
kiihtyvällä vauhdilla, esimerkkejä tästä ovat pop-up -työpaikat, joukkoistettu työ ja
työaikapankit.
Lyhytterapeuttinen ja valmentava työskentelyote on työvälineenä vertaansa vailla.
Niin ratkaisukeskeisen terapian tekniikat kuin lähestymistapa itsessään, edesauttavat
laadukkaamman ja arvostavamman vuorovaikutuksen sekä sujuvamman yhteistyön
syntymistä. Se on myös kustannustehokasta, koska tämän tyyppinen dialogiosaaminen lyhentää niin ohjaustilanteiden kuin erilaisten palavereiden kestoa.
Oppaassa olemme soveltaneet lähinnä terapianmaailman ajatuksia ohjauksen
valmentavan työskentelyotteen kontekstiin mm. seuraavilta alan asiantuntijoilta
Ben Furman, Tapani Ahola, Antti Mattila, Furman & Rubanovich, Katainen, Lipponen
& Litovaara sekä Kurttila, Laine, Saukkola & Tranberg. Tämän oppaan teossa olemme
hyödyntäneet aineistoja useista koulutuksista, seminaareista ja opiskelijoiden
kohtaamisista viimeisten viidentoista vuoden ajalta.
KOUVOLASSA KESÄKUUSSA 2016
Kati Pakkala
Kristina Ström

KOHOPS
– kokonaisvaltainen opinto-ohjaus
opiskelijan yksilöllisten valintojen tukena
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1. Valmentavan opettajan teesit
Opettaja on asiantuntija sellaisessa prosessissa, jossa opiskelija itse oppii käsittelemään kokemuksiaan, käyttämään resurssejaan, ratkaisemaan ongelmiaan ja suuntaamaan oppimistaan. Usein käytetään paljon aikaa siihen, että opiskelijoista tulisi itseohjautuvia, ja että he yltäisivät täyteen potentiaaliinsa. Miten saada heidät toimimaan, jos
perinteiset tavat eivät toimi?

Valmentavan opettajan teesit:
1) Jos jokin ei ole rikki,
älä yritä korjata sitä
2) Kun tiedät mikä toimii,
tee sitä lisää
3) Jos jokin ei toimi,
tee jotain muuta

Jos opettaja vaatii opiskelijoilta itseohjautuvuutta, on hänen oltava itseohjautuva.
Opettajan täytyy muuttaa omaa käytöstään ja valmentaa itsensä sellaiseksi, että noudattaa itse omia periaatteitaan eli toimii esimerkkinä itsensä johtamisesta.
Loppujen lopuksi opettaminen on ihmisten välistä vuorovaikutusta. Jos jokainen
tekisi toiselle sen, minkä toivoisi itselleen tehtävän, olisi oppimisen tulos luultavasti
erinomaisella tasolla riippumatta opiskelijoiden ja opettajan erilaisista tarpeista. Kaikki
psykologinen koulutus, esimiesvalmennus ja opettajakoulutus ovat pohjimmiltaan
hyvien tapojen opettamista. Hyveet ovat ominaisuuksia, joita voi tietoisesti kehittää
harjoittelemalla.

”Kun onnistut, voit jakaa onnistumistasi ja
valmentaa muitakin onnistumaan.”

2. Hyvän ilmapiirin luominen ryhmään
Hyvä ilmapiiri saadaan aikaan arvostuksella. Arvostus on osa vuorovaikutusta, joka
edistää henkistä hyvinvointia. Toista auttamalla ja antamalla myönteistä palautetta
saadaan parannettua opiskeluilmapiiriä. Kun opettaja pyrkii ymmärtämään opiskelijaa,
hänen on hyvä ajatella asioita opiskelijan kannalta ja hyväksyä, että opiskelijalla on
syynsä käyttäytyä siten kuin hän käyttäytyy. Opettajan tulisi olettaa, että opiskelijalla
on hyvä alkuperäinen tarkoitus, motiivi, jolla on merkitystä hänelle itselleen.

”Opiskelija on oman elämänsä paras asiantuntija.”
4

Kun opettaja kokee osan opiskelijoista ongelmalliseksi, voi hän tahattomasti ylläpitää
negatiivista ilmapiiriä. Tällaisessa tilanteessa on hyvä ajatella, että ongelmien sijaan
joku tarvitsee apua. Opiskelijalta kannattaa kysyä, tarvitseeko hän apua, jolloin häntä ei
leimata ongelmaksi, vaan tilanne ohimeneväksi olotilaksi, jossa opiskelija on hankaluuksissa. Jos hankaluuksissa oleva opiskelija kertoo, mitä apua hän tarvitsee, ja kenen
hän toivoo itseään auttavan, kasvaa hänen motivaationsa lähteä muuttamaan hankalia
asioita.
Ei ole automaattisesti aina opettajan vika jos ryhmä ei toimi. Mikään ”ajattele positiivisesti” hokema ei toimi, jos menossa on jokin negatiivisen ajatuksen vaihe. Vielä
pahempaa olisi se, että opettaja sanoo ”lopeta tuo negatiivinen ajatteleminen” tai
toteaa ”olet aina niin negatiivinen”. Vähättelemällä toisen tunnetilaa opettaja lukitsee
opiskelijan tunnetilan päälle. Ihmisen pitää tuntea tulleensa kuulluksi, jotta hän voi
päästää irti tunteestaan. Tämän jälkeen opettaja voi kysyä esim. miten haluat jatkossa
toimia? Jokaisen opiskelijan valituksen voi kuulla toiveena muutoksesta.

”On väärin väittää, että ihmiset eivät pidä muutoksista.
Ihmisethän selviävät monista muutoksista.
Epävarmuus sen sijaan on ihmiselle vaikeaa.”
Sinä et ehkä
tule koskaan
valmistumaan
tähän ammattiin

Ihan sama,
päätä nyt jo,
että voin jatkaa
eteenpäin
elämässäni

Myönteistä palautetta antamalla opettaja saa parannettua opiskeluilmapiiriä. Opiskeluilmapiiriä voidaan parantaa siten, että kaikki osallistuvat palautteen antoon. Jos
opettaja huomaa, että opiskelijan on vaikea ottaa vastaan myönteistä palautetta,
häneltä voi kysyä suoraan: ”Saanko antaa myönteistä palautetta?” Yleensä tästä ei
kieltäydytä. Jos onnistumisten kokemuksesta kertomisesta tulee luontevaa, vähenee
myös opiskelijoiden välinen kateus. Onnistumiset nostetaan esiin ryhmässä ja niistä
iloitaan yhdessä – tämä on myös parasta vastalääkettä stressille.
Syiden analysoimiseen perustuva lähestymistapa on ongelmallinen ihmissuhteissa.
Ihmisten väliset ongelmat ovat ei-analyyttisiä. Opettajan ei kannata miettiä, mistä
huono ryhmähenki johtuu, koska se johtaa vain blamestorming tilanteeseen eli toinen
toistensa syyttelyyn. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan kannattaa keskittyä ratkaisuihin. Silloin ei kysytä, kuka toimi väärin, vaan mitä sellaista on tehty, mikä edistää
ryhmähengen paranemista. Keskitytään tulevaisuuteen eikä menneisyyteen.
Ongelmat ratkaistaan visioimalla tulevaisuutta eikä analysoimalla menneisyyttä.
Yksinkertaisesti opettaja voi ajatella, että jokaisen ongelman takana on jokin toive.
Näin voidaan väittää, ettei ole olemassa ongelmia, on vain toiveita. Tällöin vältytään
syyllisten etsimiseltä.
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Entä miten asioita voisi käsitellä luovemmin? Aivot pitää saada sellaiseen tilaan, joka
tuottaa hyvää oloa. Tämä saadaan aikaiseksi sillä, että jokainen kertoo jonkun onnistumisen kokemuksen viikon tai kahden ajalta. Aivojen kannalta ei ole väliä, liittyykö
kokemus kouluun vai yksityiselämään. Kun onnistumisia on käyty läpi, ollaan luovemmalla tuulella.

”Luovuutta ei ole ilman iloa”
Financial Times valitsi vuoden 2011 henkilöksi Fordin toimitusjohtaja Alan Mulallyn.
Hän oli oivaltanut, että tärkeintä on se, millainen fiilis yrityksessä on. Kilpailuetu muihin
syntyy työntekijöiden (opiskelijoiden) arvostamisesta, kiittämisestä, välittämisestä,
onnistumisten juhlimisesta ja itse päämäärän pyrkimisen nauttimisesta. Myös toinen
tunnettu johtaja Virginin perustaja Richard Branson on kertonut julkisesti uskovansa
ihmisten kukoistavan, kun heitä kehutaan, kiitetään ja huomioidaan. Hän on verrannut ihmistä kasviin, joka kukoistaa kun heitä kastelee arvostuksella ja kiitoksella.

3. Rakentava palaute: valituksesta toiveeseen
”Se, mihin kiinnität huomion, lisääntyy”
Opettajan tulee ensin yrittää ymmärtää opiskelijaa ja muistaa, että toista ihmistä ei voi
muuttaa. Kun opettaja irrottautuu ajatuksesta, ”kunpa opiskelija olisi toisenlainen”, on
hän jo omaksunut opiskelijalähtöisen tavan ajatella. Ihmiset ja ongelmat on pidettävä
erillään toisistaan. Palautetta annetaan opiskelijan tekemisestä ja hänen käyttäytymisestään, ei hänen persoonastaan tai luonteestaan. Sanoilla on merkitystä. Oma ja
toisen negatiivinen tai positiivinen oletus siitä, mihin toinen pystyy, vaikuttaa ratkaisevasti lopputulokseen. Kun opettaja lähestyy opiskelijaa, hänen ei kannata väittää, että
opiskelijalla on ongelma.

Itselläsi
on ongelma

Olen miettinyt
yhtä asiaa, jonka voisit
opetella, mitä mieltä
tästä olet?

Valitus
Narisija kertoo, mihin hän on tyytymätön, miksi se on muiden vika, ja mitä kaikkea
haittaa siitä on jo koitunut itselle ja muille. Väärä kritiikki on sellaista, että ongelma ei
varmasti ikinä lopu tai häviä. Kun opiskelija toimii väärin, opettaja käyttää usein sanoja
aina, joka kerta, ei koskaan, joko taas. ”Joka kerta kun alan puhumaan, niin
aina sinä... ” Opettaja kertoo, mitä opiskelija tekee väärin, mieluiten mahdollisimman
vuolaasti ja esimerkin avulla, ja lisää vielä, mitä haittaa siitä on hänelle, kaikille muille
ja koko ihmiskunnalle. Seuraavaksi opettaja syyttää: ”Miksi sinun pitää tehdä noin,
6

onko sinulla motivaation puutetta vai ajatteletko vain itseäsi?” Syylle saa lisää tehoa
ottamalla mukaan jonkun diagnoosin: ”Onko sinulla heikko itsetunto?” Viimeiseksi
opettaja vielä viittaa kyvyttömyyteen ottaa palautetta vastaan: ”En tiedä kuinka monta
kertaa tästä on sinulle sanottu, varmaan tuhat kertaa.”
Palaute kuulostaakin syytökseltä, jolloin opiskelija puolustaa omaa kantaansa vimmatusti. Tilanteessa on vaikea nähdä muita ratkaisuvaihtoehtoja. Tällöin luovuus
salpautuu ja yhteistyö hankaloituu entisestään.
Toive
Sen sijaan, että opettaja valittaa opiskelijalle, pääsee hän pitkälle, jos muotoilee asiat
toiveina. Hän esittää, mitä toivoo ja miten siihen päästään. Jokaisen opettajan olisi
hyvä osata sanoa hankala asia toiselle niin, ettei hän loukkaannu.
Miten voisi oppia antamaan palautetta oikealla tavalla? Palautteen antamisessa
kannattaa miettiä, mihin kiinnittää huomion: tekemiseen, yrittämiseen, aikomukseen,
hyvään alkuperäiseen tarkoitukseen vai yksinomaan lopputulokseen?
Oikean ja rakentavan keskustelun alku on siinä, että tiedostaa, ettei halua moittia
vaan toivoa. Ensin opettaja pyytää lupaa palautteen antamiseksi.

”Neuvo on helpompi ottaa vastaan
kuin arvostelu.
Ehdotus on helpompi ottaa vastaan
kuin neuvo.
Toive on helpompi ottaa vastaan
kuin ehdotus.”

Kritiikk
is
löytyy imulaattori
w w w- s
ivulta:
http:/
benfur /www.
selfhelp man.com/
er/han
start.p ds_fin/
hp

Kyky katsoa elämässä eteen tulevia tilanteita erilaisesta
näkökulmasta, nähdä ne uudessa valossa, on merkki
henkisestä joustavuudesta. Se merkitsee sopeutumiskykyä,
josta on apua monessa tilanteessa. Negatiiviset ilmaisut voidaan
uudelleen määritellä eli ilmaista myönteisinä esimerkiksi näin:
laiska
tyhmä
huolimaton
jankuttava
suupaltti
hidas
epäsosiaalinen
ylikriittinen
aggressiivinen

rauhallinen, harkitseva, rento
kokematon, vilpitön
huoleton, nopeatempoinen
perusteellinen, sinnikäs
sanavalmis
huolella tekevä
itsenäisesti asioita hoitava
tarkasti harkitseva
energinen, tunteita ilmaiseva

“When you change the name, you change the game”

Martin Luther King aloitti puheensa: I have a dream… (vrt. I have a nightmare…)
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4. Valmentava ohjauskeskustelu henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman laatimisen apuna
Valmentava ohjauskeskustelu voidaan käydä myös yksilötapaamisten sijaan pienissä
ryhmissä. Opettajan on hyvä antaa ohjattavalle riittävästi tilaa pohtia asioitaan. Kuunteleminen vaatii keskittymistä, läsnäoloa ja arvostusta. Muutoin opiskelija ajattelee
herkästi: ”Vxxxu kun se ei ees kuuntele”. Aktiivisessa ja arvostavassa kuuntelussa
opettaja yrittää ymmärtää opiskelijan näkökulman mahdollisimman hyvin.

”Kysy, älä tulkitse”
Valmentava opettaja tiedostaa, että opiskelijoilla on erilaisia suhtautumistapoja ja ajatusmaailmoja. Sama tilanne nähdään eri tavalla. Kun tuttu opiskelija kävelee luokkaan,
valmentava opettaja ei tee olettamuksia opiskelijan menneen käytöksen ja aikaisempien kokemusten tai ongelmien perusteella.

”Menneisyys on mennyttä, huominen on huomenna”
Opettaja voi hyödyntää valmentavan keskustelun avoimia kysymyksiä ohjauskeskusteluissa. Keskusteluissa tulee käyttää avoimia m-alkuisia kysymyksiä esim. mikä, mitä,
millainen, miten, milloin. Kannattaa välttää miksi kysymystä, koska se on helposti
syyllistävä tai ahdistava, ja välttää kokonaan sellaisia kysymyksiä, johon opiskelija voi
vastata joko kyllä tai ei, esim. onko sinulla ongelmia kotona?
Esimerkki 1: Valmentava ohjauskeskustelu:
Odotusten kartoittaminen:
Mistä haluat jutella?
Millainen asia sinulla on?
Mikä sai sinut tulemaan juttusille?
Nykytilanteen selvittäminen:
Minkälainen on sinun opiskelutilanteesi tällä hetkellä?
Entä vanhempien mielestä?
Miten sinulla muuten menee opintojen lisäksi?
Mitä mieltä olet ryhmästäsi?
Muutokset vallitsevaan tilanteeseen:
Mikä olisi riittävän hyvä tilanne?
Mitä elämässä pitäisi muuttua, että olisit tyytyväisempi (onnellisempi)?
Onnistumiset ja hyvät asiat:
Mitkä asiat ovat hyvin?
Missä asioissa olet onnistunut?
Millaisia ovat ne hyvät hetket, kun ei ole ongelmia (hankaluuksia)?

8

Omat ja muiden tekemiset:
Mitä asioita voit itse tehdä?
Mitä muut voivat tehdä (auttaa)?
Mitä asioita olet hoitanut kuntoon?
Mitä olet jo tehnyt asian hyväksi?
Mitä aiot tehdä ensimmäiseksi?
Mikä näistä asioista olisi tärkein?
Myönteinen palaute:
Hyvä kun tulit juttelemaan.
Minkälaisia tuntoja sinulla on nyt?
Mikä fiilis?
Mikä hyöty tästä keskustelusta on ollut?
Esimerkki 2: Valmentava HOPS-keskustelu:
Odotusten kartoittaminen:
Mitä odotat ammatillisilta opinnoilta?
Millainen on tutkinnon jälkeinen unelmaduuni?
Seuraava HOPS-keskustelu: mihin haluat jatkossa panostaa opinnoissasi?
Nykytilanteen selvittäminen:
Mikä on parasta näissä opinnoissa?
Mitä mieltä olet ryhmästäsi?
Miten sinulla muuten menee opintojen lisäksi?
Millaista tukea toivoisit opinnoissasi?
Yksilölliset valinnat ja toiveet / muutokset vallitsevaan tilanteeseen
Millaisia ammatillisia erikoistumistoiveita sinulla on näihin opintoihin liittyen?
(mm. yhdistelmäopinnot, urheilijan polku, huippuosaaja, kv, yrittäjyys, oppisopimus, 2+1)

Millaisia haaveita sinulla on tutkinnon jälkeen? (työ, harrastus- ja/tai jatko-opinnot)
Mihin haluaisit työssäoppimaan?
Onnistumiset ja hyvät asiat:
Mitä osaamista sinulla on jo tällä hetkellä tältä alalta tai joltain muulta alalta?
(opinnot, työkokemus, harrastaneisuus)
Miten sinun vahvuutesi pääsevät esille tässä tutkinnossa?
Mitä asioita jo osaat tästä tulevasta x- tutkinnon osasta?
Missä asioissa olet onnistunut?
Omat ja muiden tekemiset:
Mitä aiot tehdä sen eteen, että toiveesi toteutuu?
Mikä on ensimmäinen pieni askel kohti toivettasi?
Miten muut voivat auttaa sinua?
Yhteenveto:
Mikä hyöty tästä keskustelusta on ollut?
Milloin toivot HOPSin päivitystä? Mikä fiilis?
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Esimerkki 3:
Valmentava tutustumiskeskustelu pienryhmissä/pareittain/yksilökeskustelu:
Mitä sellaista haluaisit tehdä, mitä et parhaillaan tee? Haluatko kertoa?
Mitä osa-alueita haluaisit vahvistaa, parantaa tai kehittää?
Hienoa/Mielenkiintoista. Voitko kertoa miksi ajattelet tai koet noin?
Mikä on tärkeintä elämässäsi/urallasi? Mitä muuta ajattelet siitä?
Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa, jotka haluaisit saavuttaa tässä ja nyt?
Miksi juuri ne?
Mikä on toimenpidesuunnitelmasi näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?
Mitä muita mahdollisuuksia?
Mitä mahdollisia esteitä näet tavoitteidesi saavuttamisessa?
Miten voin juuri nyt parhaiten auttaa ja tukea sinua näiden tavoitteiden
saavuttamisessa? Onko jotain erityistä, mitä minun tulisi huomioida jatkossa?
Miten voin seurata ja johtaa tuloksissasi niin, että pääset asettamiisi tavoitteisiin?
Kerro lisää.
Miten haluat, että muistutan sinua tavoitteistasi, ilman että kuulostan
kielteiseltä? Mistä sait ajatuksen näistä keinoista?
Vältä näitä:
Vertailevia kommentteja – ”Aapo teki tuon tehtävän paljon paremmin,
kato mallia siitä”
Kielteisiä väittämiä – Jos olisit kertonut aiemmin, niin olisi vältytty..
Menneisyyteen keskittyminen – Muistatko, miten viimeksi kävi..
Kielteisyys – Et taaskaan päässyt..
Kielteisten kysymysten asettelu – Miksi et tehnyt tätä kerralla kunnolla..
Aina/et koskaan väittämät – Olet aina myöhässä, et koskaan ole aikataulussa..
Negatiivinen huomautus – Hyvää työtä, mutta..
Pikkunäppärä huumori – Olet voittanut aina myöhässä -palkinnon,
Nyt löytyi sinulle sopiva homma, jonka jopa sinäkin osaat.

5. Vahvuuksien löytäminen 					
– opi oppimaan sisäisen valmentajasi avulla
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va vai masentava. Se, millainen sisäinen valmentajasi on, vaikuttaa myös siihen, miten
ja millaisena ajattelet muiden näkevän sinut. Käymällä keskusteluja sisäisen valmentajan eli itsensä kanssa voi valmentaa ja motivoida itseään silloinkin,
kun ulkoista valmentajaa ei ole saatavilla.
Kehitetäänkö vahvuuksia vai heikkouksia?
Asioita on totuttu ajattelemaan vikojen kautta. Opiskelija voi hämmentyä, kun häneltä
kysytään vahvuuksia. Vahvuuksista on hyvä laatia lista. Kun opiskelijan yksi vahvuus on
saatu selville, valmentava opettaja kysyy, missä muussa sinä olet hyvä? Vahvuuksien
listaa kerätään, koska niiden tuntemisesta on hyötyä siinä, missä halutaan olla vielä
parempia.
Jos opiskelijan on vaikea nimetä vahvuuksiaan, voidaan hänelle antaa vahvuuskartoitus tai vahvuuskortit, josta hän poimii haluamansa määrän vahvuuksia. Vahvuuksien
listaamisen jälkeen valmentava opettaja kysyy: ”Missä haluat petrata? Tämä voi olla
mitä tahansa eikä välttämättä liittyä opiskeluun. Valinta on opiskelijan oma. Oma
tavoite löytyy kysymällä itseltään: ”Mitä haluaisin oppia, mikä on tavoitteeni?” Kun tavoite on selvillä, valmentava opettaja voi kysyä: ”Miten käytät vahvuuksiasi tavoitteen
saavuttamiseen?”

6. Motivointi
Mitä haluaisit tehdä
opiskelumenestyksesi
eteen? Mitä uutta
haluaisit oppia?

Mitä hyötyä
minulle on siitä?”
Entä mitä muuta
hyötyä minulle
siitä on?

Mitä pidemmän hyötyjen listan opiskelija saa aikaiseksi, sitä motivoituneempi hän on.
Kun hän näkee tämän pitkän listan, syntyy oivallus siitä, että uuden taidon opettelemisesta on paljon hyötyä ja motivaatio kasvaa. Tätä vahvistaakseen valmentava opettaja
voi kysyä vielä, mitä hyötyä tästä on muille ihmisille?

”Sitä saa, mistä kiittää”

Ben Furman kertoo:
Tennisopettaja tarkkaili minua, jos jokin meni pieleen, hän ei sanonut mitään. Sitten
kun meni hyvin, hän kysyi: ”Miten sä nyt noin hyvin onnistuit?” Se oli hyvä metodi.
Aloin ajatella, että onpa tämä tennis fantastinen laji.

Paras tapa saada tukea muilta ihmisiltä on muistaa kiittää heitä. Kun ihminen kiittää, he
auttavat mielellään toistekin.

Tuskin kukaan haluaisi sellaista valmentajaa, joka aina epäonnistumisen hetkellä sanoo:
”No, mitä sinä taas menit munaamaan! Olet todella surkea.” Silti meillä monella on
juuri tällainen sisäinen valmentaja, ääni, joka moittii meitä pään sisällä. Itsensä sättiminen ja arvostelu vievät energiaa, mutta eivät kehitä. Moittiva ja arvosteleva sisäinen
valmentaja saa aikaan lähinnä masennusta, harmitusta ja syyllisyyttä. Koska sisäinen
ääni joka tapauksessa puhuu, kannattaa kiinnittää huomiota siihen, onko se kannusta-

Eräälle opiskelijalle oli sanottu sata kertaa, mitä kaikkea haittaa siitä on, kun hän käyttäytyy huonosti koulussa ja myöhästelee tunneilta. Hän osasi ulkoa ne haitat, joita hänen
käytöksestään aiheutui, mutta se ei auttanut häntä muuttamaan käytöstään. Opiskelijan
äiti toimi eri tavoin: Hän kävi opiskelijan kanssa läpi ne asiat, mitä hyötyä siitä olisi, jos hän
muuttaisi käyttäytymistään. Opiskelija oli hämmästynyt, sillä hän ei ikinä ollut ajatellut
asiaa tuolta kannalta. Häntä autettiin näkemään hyödyt hyvästä käyttäytymisestä.
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Opiskelijat motivoituvat parhaiten hyötyjen kertomisesta. Se kannattaa siis tehdä perusteellisesti. Mitä enemmän hyötyjä opiskelija oivaltaa jonkin asian saavuttamisesta,
sitä motivoituneempi hän on.
Vahva motivaatio koostuu

viidestä tekijästä:

1. Opiskelija kokee asetetun tavoitteen
omakseen.
2. Hän näkee, että tavoitteen
saavuttamisesta on hyötyä itselle ja muille.
3. Hän uskoo, että pystyy saavuttamaan
tavoitteensa.
4. Hän kokee edistyvänsä ja onnistuvansa.
5. Hän on varautunut takaiskuihin ja
osaa suhtautua niihin.

Alla oleva kysymyspatteristo auttaa itsensä motivoitumisessa ja
pitää yllä motivaatiota:
• Mikä on tavoitteesi? Onko jotain mitä haluaisit osata paremmin?
• Mitä hyötyä tavoitteestasi on itsellesi?
• Entä mitä muuta hyötyä tavoitteesta on sinulle?
• Mitä hyötyä tavoitteesta on muille ihmisille?
• Arvioi, missä kohtaa olet tavoitteessasi asteikolla 1-10.
Numero 1 tarkoittaa, ettet ole vielä tullut ajatelleeksi koko asiaa tai olet vasta alkanut
ajatella asiaa. Numero 10 tarkoittaa että olet saavuttanut tavoitteesi ja olet siinä niin
hyvä, että muut kääntyvät puoleesi ja pyytävät sinua opettamaan sen heille.
• Mitä olet tehnyt päästäksesi tähän pisteeseen?
• Kuka tai ketkä ovat auttaneet tai tukeneet sinua tähän mennessä ja miksi?
• Mikä on merkki siitä, että olet siirtynyt asteikolla askeleen eteenpäin?
• Mitkä seikat puhuvat sen puolesta, että sinulla on hyvät mahdollisuudet
saavuttaa tavoitteesi?
• Keitä toivot voivasi kiittää avusta saavutettuasi tavoitteesi,
a mistä ja miten haluat heitä kiittää?
Esimerkiksi stressistä ja muista omista heikkouksista irtipääseminen vaatii kykyä
ajatella asioista eritavoin kuin ennen. Valmentava opettaja voi kysyä opiskelijalta, joka
stressaa tulevista ylioppilaskirjoituksista ja näytöistä: ”Miltä se näyttää kun menet
kotiin tänään ja toimit eri tavoin?” Näin päähän syntyy uusi mielikuva, kun opiskelija
käy läpi, miten hän pysyy rauhallisena stressaavissa tilanteissa. Aivot eivät erota
todellisuutta ja mielikuvia toisistaan. Uusi mielikuva auttaa muuttamaan todellisuutta.
Urheilijat käyttävät tätä metodia ja luovat päähänsä ”uusia raiteita”.
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7. Yhteydenpito huoltajiin
Opettajien huoltajalle osoittamien viestien sanamuodolla on suuri merkitys. Parhaiten
näyttävät
toimivan viestit, joissa
1) kerrotaan ongelman lisäksi myös se, miten opettaja toivoo opiskelijan toimivan
jatkossa ja mitä hyötyä siitä olisi
2) sanotaan jotakin, joka luo uskoa siihen, että ongelma on ratkaistavissa ja
3) pyydetään huoltajalta apua tai neuvoa.
Kerro, miten toivot opiskelijan toimivan jatkossa ja mitä hyötyä siitä on.
Jos opiskelija esimerkiksi unohtaa toistuvasti oppikirjansa kotiin:
”Villeltä on nyt unohtunut kolme kertaa oppikirjat kotiin. Olisiko teillä jokin ajatus siitä,
miten hän muistaisi huolehtia siitä, että oppikirjat ovat jatkossa mukana?”
Kuten ihmiset yleensäkin, myös opiskelijoiden huoltajat ovat valmiimpia yhteistyöhön,
kun opettaja osoittaa olevansa kiinnostunut heidän mielipiteistään, pyytää heiltä apua
ja pikemmin kysyy heiltä neuvoja kuin antaa niitä heille.

”Sinä tunnet hänet minua paremmin.
Mitä tässä sinun mielestäsi kannattaisi tehdä?”
”Jouduin tänään poistamaan Villen luokasta, kun hän riehaantui ja alkoi häiritä tuntia.
Ville oli käytävällä kymmenisen minuuttia, jonka jälkeen pyysin hänet sisään. Sen
jälkeen hän oli rauhallinen eikä mitään häiriöitä enää ollut koko päivänä. Toivon, että
voitte hyväksyä menettelytapani, mutta siltä varalta, että vastaava tilanne tulee joskus
uudestaan eteen, kuulisin mielelläni teidän ajatuksenne siitä, miten näissä tilanteissa
olisi hyvä hänen kohdallaan toimia.”
Myönteistä palautetta kannattaa antaa aina,
mutta erityisen hyödyllistä se on silloin, kun
opiskelijalla on jokin ongelma, jota on jo
yritetty ratkaista yhteistyössä huoltajan
kanssa. Näissä tilanteissa opettaja voi antaa
myönteistä palautetta huoltajille

Tällä viikolla Villen
tuntiosallistuminen
on ollut selvästi
aikaisempaa aktiivisempaa.
Hyvä homma.
Kiitos yhteistyöstä!

Se, miten selitämme ongelmia, ja se, mitä niille
mielestämme pitäisi tehdä, kietoutuvat lähtemättömästi
toisiinsa. Tietty selitys antaa aihetta tietynlaisiin ratkaisuihin, ja kääntäen, ihmisten
käyttämät ja ehdottamat ratkaisukeinot kertovat siitä, mistä he uskovat ongelman
johtuvan. Jos Villen käytösongelmien uskotaan johtuvan hänen perheensä ongelmista,
pyritään käytösongelmaa hoitamaan vaikuttamalla tavalla tai toisella hänen perheensä
ongelmiin. Jos taas Villen ongelmien uskotaan johtuvan opettajasta, on johdonmukaista, että pyritään neuvomaan opettajaa tai hankkimaan Villelle uusi opettaja.
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9. Selviytyminen hankalista tilanteista

8. Wilma-viestit huoltajille
1. Pyri käyttämään viestitoimintoa, kun kerrot
huoltajalle Wilman välityksellä opiskelijan
käyttäytymistä tai huolellisuutta koskevista asioista.
2. Jos opiskelijan ongelma edellyttää neuvonpitoa
huoltajan kanssa, vältäviestittelyä Wilman avulla.
3. Jos huoltaja on tuohtunut, käytä Wilman
pikaviestitoimintoa vain keskusteluajan sopimiseen.
			
4. Informoidessasi Wilman avulla huoltajaa opiskelijan
käyttäytymiseen tai huolellisuuteen liittyvästä
ongelmasta, kerro viestissäsi myös se, miten toivot
opiskelijan toimivan jatkossa.
5. Laadi huoltajalle osoittamasi Wilma-viesti niin,
että siinä on toiveikkuutta herättävä sävy.
Saat viestiisi toiveikkaan sävyn mm. muistuttamalla
huoltajaa opiskelijan aiemmin voittamista ongelmista
tai kertomalla, mitä edistystä ongelmassa on jo
tapahtunut.
6. Hyödynnä Wilmaa myös antaessasi huoltajille
myönteistä palautetta. Voit esimerkiksi
lähettää ryhmän huoltajille yhteisen
viestin, jossa kehut koko luokkaa.
Voit myös kertoa antaneesi
opiskelijalle kehuja, ja pyytää
huoltajaa itse kysymään opiskelijalta
asiasta tarkemmin.
Kaikkeen sähköiseen viestintään liittyy
tunnetusti riskejä. Merkittävin syy lienee se,
että koska viestistä puuttuu oheisviestintä
– ilmeet, eleet ja äänensävy
– vastaanottaja ymmärtää sen helposti
eri tavalla, kuin viestin kirjoittaja on tarkoittanut.
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Jos yhteyttä ottava huoltaja on tuohtuneessa mielentilassa, hänen kanssaan ei käydä
lainkaan keskustelua sähköisesti, vaan sovitaan keskusteluaika. Kun hänen kanssaan
puhutaan henkilökohtaisesti, rauhoitetaan hänet pitämällä huoli siitä, että hän kokee
tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Huoltajalle on tärkeää, että hänelle tulee tunne,
että häneen suhtaudutaan vakavasti.
Pääsääntöisesti huoltajan kohtuuttomalta tuntuva tuohtuneisuus selittyy sillä, että
hänellä on jokin aikaisempi kielteinen kokemus yhteistyöstä koulun tai muiden viranomaisten kanssa. Opettaja voi sen vuoksi aloittaa keskustelun kysymällä huoltajalta,
minkälaisia kokemuksia hänellä on aiemmista koulun tai viranomaisten kanssa käydyistä keskusteluista. Jos hän kertoo kielteisistä kokemuksistaan,
opettaja voi kiittää häntä avoimuudesta ja rehellisyydestä (”Onpa hyvä, että kerroit”)
ja kysyä häneltä, mitä hän ehdottaa, jotta tämänkertaisesta keskustelusta tulisi hänelle
parempi kokemus.
1. Kuuntele:
Pidä huoli siitä, että huolestunut huoltaja
tulee kuulluksi.
2. Kiitä:
Kerro, että se on hyvä asia,
että hän ottaa asian puheeksi kanssasi.

S e u ra a
ohjenu vat viisi
or
osoitta aa ovat
ut
hyödyll uneet
tuohtu isiksi
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3. Ymmärrä:
Kerro, että ymmärrät, että asia huolestuttaa/
suututtaa häntä (“Voin kuvitella, miltä tämä sinusta tuntuu...”)
4. Selvitä toive:
Tiedustele huoltajalta, miten hän toivoo, että asia ratkaistaisiin
(se, mitä huoltaja haluaa, ei välttämättä ole mahdollista, mutta huoltajan täytyy
kokea, että olet kiinnostunut hänen ehdotuksestaan).
5. Sovi jatkotoimet:
Keskustele lopuksi huoltajan kanssa siitä, mitä tehdään, jotta huoltajan huoli väistyy.
Ohje:
Näin voidaan käynnistää keskustelu vakavasta tai hankalasta aiheesta:
Voidaanko jutella asiasta, joka voi sinusta tuntua hankalalta?
Voimmeko vaihtaa ajatuksia, miten voisimme yhdessä ratkaista sen?

Kaikkiin tärkeisiin päätöksiin ja asioihin liittyy tunteita – muuten asiat eivät olisi tärkeitä. Konfliktissa tunteet ovat pinnalla vieläkin enemmän. On hyvä muistaa, että tunteen
ääni on aina oikeassa, tunneviesti on ihmiselle sillä hetkellä totta. On turha yrittää
perustella tunteita pois järjen asioilla. Ihmisellä on oikeus tuntea niin kuin hän tuntee.
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Jokainen on vastuussa omista tunteistaan. Tunteita ei voi valita, mutta muut ihmiset
eivät ole saaneet aikaan niitä – tunne syntyy omasta tavasta reagoida tilanteeseen.
Kuten muut eivät ole vastuussa sinun tunteistasi, sinä et myöskään ole vastuussa
muiden tunteista ja reaktiosta. Se, miten loukkaavana toisen ihmisen sanat ja teot
koetaan, riippuu suuresti käsityksistä ja kuvitelmista siitä, miksi tuo ihminen toimii niin
kuin toimii. Harvoin pystytään kuvittelemaan tilanne todenmukaisesti. Varmin tapa on
aina ihmetellen kysyä ja tarkistaa, mistä tässä nyt olikaan kysymys, ymmärsinkö oikein?
Joskus kannattaa ottaa aikalisä, sillä konflikteja on turha selvitellä tunteiden vallassa.
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Artikkelit ja videot
Furman. Viesti Wilmalla viisaasti. Opettajan opas kodin ja koulun väliseen sähköiseen viestintään.

...... Anteeksi, voitteko neuvoa minulle tien?
				

Minne olet menossa?
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....... En tiedä.
				
				

		
Sitten mikä tahansa
tie vie perille......

http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/osaaminen/karkihanke2#toimenpide1
http://m.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/opettajan-tyo-muuttumassa-rajusti-opettajistatulee-lasten-valmentajia-ja-mentoreita/5904812

Lewis Carroll. Liisa Ihmemaassa
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