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Tiivistelmä

Neuvonta on lähellä ohjausta, toisinaan se on koulutusta ja opettamista. Neuvontaa tarjotaan
monilla eri aloilla ja siihen liitetään erilaisia termejä. Ohjauskirjallisuudessa vältellään puhumasta
ohjauksesta neuvontana, koska neuvomista pidetään paremmin tietämisenä ja vallankäyttönä. Mitä
neuvonta voisi olla -kysymystä lähestyttiin tässä laadullisessa tutkimuksessa kolmella eri
menetelmällä: asiantuntijahaastatteluin, havainnoinnein ja dokumenttien analysoimisella. Aloina
olivat terveydenhuolto, työhallinnon työvoimapalvelut ja metsätalous.

Tieto ja asiantuntijuus ovat neuvonnan edellytyksiä. Tiedon tulisi olla perusteltua, monipuolista,
näyttöön perustuvaa ja ajan tasaista. Neuvoja on neuvonnassa alan asiantuntija ja tiedon välittäjä.
Tiedon luonne on yleensä asiantuntijatietoa, ohjaukseen liittyen asiantuntijuudesta todetaan: asiakas
on oman elämänsä asiantuntija.

Neuvonnassa tietoa sovelletaan neuvottavan tilanteeseen, joka on usein käytäntöä. Neuvojia voi
verrata soveltaviin aineenopettajiin. Neuvottava on voinut itse pyytää neuvontaa, jolloin hän saa
palveluja neuvojalta kun tämä asiantuntemuksensa perusteella levittää ja tarjoaa tietoa neuvottavan
käyttöön.

Viestinnällä ja vuorovaikutuksella on merkittävä rooli neuvonnan toteuttamisessa, itse
neuvontatapahtumassa. Vuorovaikutus nousi esille jokaisella tutkitulla alalla. Viestinnän osuus
konkretisoi neuvontaa.  Viestimällä siirretään tietoa, vuorovaikutuksen osuus kuvaa neuvonnan
viestintää tyypillisesti kaksi- tai useampisuuntaiseksi. Viestinnässä poliittisuus saattaa painottua,
jolloin pyritään levittämään tiettyä sanomaa ja tarkoitushakuista tietoa neuvonnan kohteena oleville.

Neuvontaa voi kuvata yleisesti yli alojen. Toisaalta neuvonnassa ala vaikuttaa neuvonnan sisältöön,
sille annettuun merkitykseen ja jopa koko ilmenemismuotoon. Neuvonta määrittyy alakohtaisesti
esimerkiksi tiedon vuoksi, mutta myös käytänteet voivat saada eri painotuksia. Yleisesti
neuvonnassa välitetään tietoa ja siten käytetään pedagogisia ja didaktisia välineitä.

Vähemmän huomioitavia seikkoja neuvonnan käsittelyssä olivat esimerkiksi aika ennen ja jälkeen
neuvonnan tai sukupuolisuuteen liittyvät seikat. Tiedon muodostuminen ja käyttäminen
konstruktiivisessä hengessä eivät tyypillisesti ole neuvonnan pedagoginen väline tai oppimistapa,
ihmisten ei tarvitse keksiä kaikkia asioita uudestaan.

Neuvonta nähdään useassa yhtydessä ongelmattomana tiedonsiirtona tai konsultointina, poliittisten
asioiden edistämisenä, kuin koulutuksena neuvottavalle. Yleensä neuvonta hyödyttää suoraan tai
lähes suoraan neuvottava.

Asiasanat: neuvonta, ohjaus, opetus, koulutus, tiedon anto, terveysneuvonta, työvoimaneuvonta,
metsäneuvonta
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English abstract

This qualitative research is about advice - guidance. The data has collected by using three different
methods and comes from three different areas. Guidance - advice is near by counselling or
sometimes teaching. Some instances avoid advising or guidance because of power and knowing
better than another.

The knowledge and the expert are bases of advising. Knowledge ought to be explained,
evidence based and appropriate. In guidance that who gives advices knows that knowledge and
disseminate that knowledge. Knowledge is usually expert-knowing, in counselling often said client
is his / her own lives expert.

In advice given knowledge or information will be solve target persons situation, that’s often
practical. Some times those persons who are the target of advising could has been asked advice. In
that cases askers gets services from advice-giver who offers knowledge and information for clients
use.

Communication and interaction plays critical role in the places when use guidance and gives
advices. Interaction thinks was referred to in every areas in this research. Communications role
clarifies and congregate guidance - advising. In communication delirived knowledge and interaction
part of guidance paints it dialogical or “poly”logical. Political thinks could be distinctive of
situation when there are aim at disseminate of some or purposive messages for target peoples.

There are some common feature gross different areas of guidance and advising that characterize it.
For example there are pedagogical and didactical use when give guidance and advice. Special areas
determinate its contents, meaning and even whole appearance as well. Knowledge is field based but
habits gets special pressure also.

Usually when look at Finnish literature there are minor about knowledge (where that come from),
use of advice information post and pre advising, and gender aspect. One point seems to be that
constructive knowledge using or creating is not typical advising learning habits or pedagogical tool.

One can see there is attitude that guidance – advising is no problematic knowledge transferring,
consulting or political promotion as well, like education for target people of advising. Usually there
are some straight away benefits and advantages for people who are in advised.

Keywords: guidance, advising, counselling, teaching, educatioin
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1  Alkuun

1.1 Johdanto aiheeseen ja tutkimuksen aloihin

Neuvomista ja neuvontaa kuvaavat samanlaiset tekijät kuin esimerkiksi opetusta,

ohjausta, mentorointia tai tuutorointia. Neuvoja annetaan erimuotoisina ja monissa

paikoissa. Neuvonta lähestyy ja on lähellä opettamista ja ohjaamista sekä esimerkiksi

markkinointia, mutta on luonteeltaan erilainen. Aikuiskasvatuksen sekä ohjauksen ja

neuvonnan nykyteorioihin liittyy vahvasti itseohjautuva ihminen, mutta neuvontaan

liitetään pikemmin neuvojalähtöisyys, vaikkakin neuvottavan toiveet, tilanne- ja muut

tekijät otetaan huomioon.

Neuvonnan olemukseen kuuluu sisällön ja aihepiirin erityinen ja olennainen

painottuminen. Neuvonta -sanaa käytetään usein yhdyssanan osana, aihepiiriin liittyvänä

toimintana, kuten ravitsemus-, terveys-, metsä-, kotitalous-, tai velkaneuvonta. Eri

yhteyksissä neuvontaa on myös käsitteellistetty eri tavoin. Neuvonta voi olla synonyymi

koulutus–sanalle ja neuvominen opettamiselle. Toisissa yhteyksissä neuvontaa ei sen

enempää määritellä, mutta joissain yhteyksissä sille annetaan tietty oma tehtävä.

Esimerkiksi terveydenhuollossa neuvontaa on käsitelty ja teoretisoitu paljonkin, tosin

vaihtelevilla termeillä. Alojen painotukset vaikuttavat: joissakin painottuu sisältö,

toisissa vuorovaikutus.

Neuvonta ja neuvominen nähdään varsinkin asiakaslähtöisissä ohjaus-teorioissa

pikemmin kielteisenä kuin suositeltavana asiana. Se liitetään epäsymmetriseen

asetelmaan, jossa neuvoja tietää asiasta paremmin ja jossa neuvottavat saavat

(ylhäältä) tietoja neuvojan harkinnan mukaan. (mm. Vehviläinen 2001, 155–156, 171–

172.)

Ohjausta on tutkittu paljon, mutta ei niinkään varsinaista neuvontaa. Neuvominen ja

neuvonta ovat hyvin arkipäiväisiä ja ilmiöinä moniulotteisia, eivätkä ehkä sen takia ole

suuremman tutkimuksen kohteena. Neuvominen sisältyy ohjaukseen ja opetukseen ikään

kuin menetelmänä ja sisällä olevana toimintona ja toisin päin. Palmgren ym. (2008)

tutkivat tietojen antamista, neuvontaa ja ohjausta eli lyhennettynä TANO:a

työterveyshuollossa, jossa ” --- tavoitteena on lisätä työntekijöiden, työnantajien ja
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muiden työorganisaation toimijoiden työnhyvinvointia koskevia tietoja ja taitoja sekä

auttaa heitä omaksumaan työterveyttä tukevia asenteita ja toimintatapoja.” (mt., 3)

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut neuvonnan olemuksen selvittäminen. – Mitä

neuvonta voisi olla? Tutkimusmenetelminä olen käyttänyt asiantuntijahaastatteluja,

oppituntien havainnointeja sekä dokumenttien sisältöjen analysointia. Neuvontaa olen

tarkastellut kolmella eri alueella: terveydenhuollossa, työvoimahallinnossa ja

metsäalalla. Tämän luvun loppu jakautuu tutkimuksessa käsiteltävien alojen

johdannonomaiseen tarkasteluun edellä mainitussa järjestyksessä.

1.2 Terveydenhuolto

1.2.1 Terveydenhuolto, neuvolat ja terveysneuvonta

Jäljempänä oleva katsaus terveydenhuoltoon ja neuvolatyöhön perustuu seuraaviin

lähteisiin, ellei erikseen mainita: www.kunnat.net a; www.stm.fi d;

neuvolakeskus.stakes.fi a ja b.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallintoalaan kuuluvat a) hyvinvoinnin ja terveyden

edistäminen, b) sosiaali- ja terveyspalvelut, c) sosiaalivakuutus (eläke-, sairaus- ja

työttömyysvakuutus), d) yksityisvakuutus, e) työsuojelu ja f) tasa-arvo. Sosiaali- ja

terveyspalveluihin kuuluvat terveyspalvelut, joita ovat muun muassa terveysneuvonta ja

neuvolat. (www. stm.fi a.)

Kunnat tuottavat julkisiin terveyspalveluihin kuuluvan perusterveyshuollon palvelut

terveyskeskuksissa. Kunnalla voi olla oma terveyskeskus tai se voi olla yhteinen toisten

kuntien kanssa, palveluita voidaan myös ostaa. Julkisiin terveyspalveluihin kuuluu myös

erikoissairaanhoito. Terveyskeskuksessa järjestetään muun muassa terveysneuvontaa ja

sairauksien ehkäisypalveluja, johon kuuluvat terveyskasvatus ja valistustyö, raskauden

ehkäisyneuvonta, äityis- ja lastenneuvolat sekä yleiset terveystarkastukset. Myös

vapaaehtoisilla seulontatutkimuksilla ja rokotuksilla ehkäistään sairauksia.   (www.stm.fi

b.)

http://www.kunnat.net
http://www.stm.fi
http://www.stm.fi
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1.2.2 Kunnat järjestävät terveysneuvontaa ja -tarkastuksia

Kunnan tulee järjestää asukkaiden terveyden edistämiseksi tarpeellinen

terveysneuvonta ja terveystarkastukset, mukaan lukien työterveyshuollon ulkopuolelle

jäävät ja iäkkäät. Terveysneuvonta sisällytetään kaikkiin kansanterveystyön palveluihin,

myös sairaanhoitoon. (www.stm.fi c) Terveysneuvonnan tehtävänä on edistää terveyttä,

työ- ja toimintakykyä ja mielenterveyttä sekä tukea terveyttä edistäviä ja sairauksia

ehkäiseviä valintoja. Terveysneuvontaa voi järjestää monella tavalla kuten esimerkiksi

järjestämällä kohdistettuja neuvontatilaisuuksia, palveluja tai ryhmiä muun muassa

sydän- ja verisuonitauteja sairastaville, diabeetikoille, liikapainoisille, tupakointia

lopettaville. Yhteistyökumppaneina ovat terveysalan järjestöt ja muut toimijat, jotka

antavat terveysneuvontaa ja tuottavat materiaalia kuntien terveysneuvonnan käyttöön.

”Kunnan on huolehdittava myös siitä, että asukkaat saavat tiedon kunnan

terveyspalveluista.” (www.stm.fi c.)

1.2.3 Neuvolat terveyden edistäjinä

Neuvolatoiminnalla on keskeinen osa terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa neuvolatoiminnan kehittämistä, mutta kunnilla

neuvolapalvelujen järjestämisvastuu, ne ovat perus- ja lähipalveluita. Neuvolatoiminta

voidaan järjestää eri tavoin eri kunnissa. Äitiys- ja lastenneuvolat voivat esimerkiksi olla

erikseen, jolloin molemmissa työskentelee eri terveydenhoitaja tai sitten ne voivat olla

yhdistettyinä.

Useat kunnat ovat laajentaneet neuvolatoimintaa hyvinvointineuvoloiksi tai

perhekeskuksiksi. Tällöin isä on otettu tiiviisti mukaan lapsen odotukseen ja

vanhemmuuteen kasvamiseen. Hyvinvointineuvoloiden ja perhekeskusten toiminnassa on

terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi mukana esimerkiksi puheterapeutteja, psykologeja,

fysioterapeutteja, perhetyöntekijöitä sekä sosiaalityön, mielenterveystyön ja päivähoidon

asiantuntijoita. (www.kunnat.net a.)

Asetus, suositukset ja oppaat pyrkivät turvaaman yhdenvertaiset neuvolapalvelut eri

puolilla Suomea. Näitä ovat esimerkiksi Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta,

koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun

http://www.stm.fi
http://www.stm.fi
http://www.kunnat.net
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terveydenhuollosta (1.7.2009), josta todetaan: Asetuksen mukaan kunnan on tehtävä

toimintaohjelma äitiys- ja lastenneuvolatoiminnalle. Toimintaohjelma on laadittava

yhteistyössä varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja muun sosiaalihuollon

kanssa. (www.stm.fi d). Asetus täydentää kansanterveyslakia (28.1.1972 / 66), jonka

mukaan kansanterveystyön järjestäminen on kunnan velvollisuus ja sillä tarkoitetaan

yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuvaa terveyden edistämistä sairauksien ja

tapaturmien ehkäisy mukaan lukien sekä yksilön sairaanhoitoa. Tehtävät on määritelty

kansanterveyslain 14§:ssä.  Asetusta täydentävät oppaat kuten Lastenneuvolaopas

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena (STM:n oppaita 2004:14) sekä Suuntaviivat

lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnissa (STM:n oppaita 2004:13).

Äitiysneuvolapalveluja on saatavilla noin 813 neuvolassa ja lastenneuvolapalveluja 877

neuvolassa. Äitiysneuvoloissa asioi vuosittain vajaa 60000 äitiä puolisoineen.

Lastenneuvoloita käyttävää noin 400000 lasta ja arviolta noin 600000 vanhempaa, eli

noin 278000 perhettä, joilla on 0 – 6 -vuotiaita lapsia. Äitiysneuvolapalveluita jättää

käyttämättä 0,2 - 0,3 % ja lastenneuvolapalveluita noin 0,4 % kohderyhmästä.  Äitiys- ja

lastenneuvolapalvelut ovat perheille vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Äitiysneuvolan tehtävänä on edistää raskaana olevan naisen, sikiön ja vastasyntyneen

lapsen kuin myös koko lasta odottavan perheen terveyttä ja hyvinvointia. Neuvolan tuki

suunnataan koko perheelle, jolloin huomiota kiinnitetään parisuhteeseen ja

vanhemmuuteen sekä tarvittaessa tuetaan valmistautumaan vanhemmuuteen ja lapsen

tuomiin muutoksiin. Palveluihin kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot,

terveydenhoitajan tekemät kotikäynnit, raskauden aikaiset seulontatutkimukset,

perhevalmennustilaisuudet ja puhelinneuvonta. Neuvolassakäynti ennen raskauden

neljättä kuukautta on äitiysavustuksen saamisen edellytys.

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten sekä heidän perheittensä

terveyttä ja hyvinvointia. Tehtävänä on myös kaventaa perheiden välisiä terveyseroja.

Keskeisenä toimena onkin muun muassa välittää lapsen vanhemmille ajantasaista ja

tutkimukseen perustuvaa tietoa lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä koko perheen

terveyteen liittyvistä tekijöistä. Lastenneuvolan toiminnassa seurataan ja edistetään

lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä, sekä tuetaan vanhempia

http://www.stm.fi
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kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Edistämistehtäviin

kuuluvat myös lapsen kasvu- ja kehitysympäristön sekä perheen elintapojen

terveellisyyden edistäminen.

Äidille tarjotaan normaalisti sujuvan raskauden aikana neuvolassa 11-15 tarkastusta

terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen

mukaan odotusaikana järjestetään yksi laaja terveystarkastus, jossa arvioidaan

molempien vanhempien hyvinvointia ja tuen tarpeita. Ensimmäistä lasta odottavan tai

ensimmäisen lapsen saaneen perheen luokse on järjestettävä vähintään yksi kotikäynti.

Lisäksi ainakin ensimmäistä lasta odottavalle perheelle on järjestettävä

moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta.

---

Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan neuvolassa järjestetään alle kouluikäisille

vähintään 15 määräaikaistarkastusta, joista viisi tekee lääkäri yhdessä terveydenhoitajan

kanssa. Näistä kolme on nk. laajaa terveystarkastusta, jossa arvioidaan koko perheen

hyvinvointia ja vanhempien tuen tarpeita. Runsas puolet tarkastuksista tehdään alle 1-

vuotiaille. Ylimääräisiä tarkastuksia suositellaan tarpeen mukaan. Olennainen osa

tapaamisten sisällöstä koostuu perheen tarpeiden ja lapsen kehitysvaiheen mukaisesta

terveysneuvonnasta. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

(www.stm.fi d.)

1.3 Työvoimapalvelut sekä työvoima- ja koulutusneuvonta

1.3.1 Työvoimatoimistot ja koulutus

”Henkilöasiakkaan julkisia työvoimapalveluja ovat työnvälitys, ammatinvalinta- ja

urasuunnittelu, koulutus- ja ammattitietopalvelu, työvoimakoulutus sekä

työllistyvyyttä tukevat palvelut. Työvoimapalvelujen asiantuntijoita ovat paikalliset

työvoimatoimistot.” (www.tem.fi a) Työvoimatoimistoissa työnhakijoille on tarjolla

erilaisia palveluja omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista henkilökohtaisiin

palveluihin. Työ- ja elinkeinohallinnon verkkopalvelut (www.mol.fi) esitellään myös

kanavana työstä ja koulutuksesta kiinnostuneille. Työvoimahallinnon asiat ja koulutus

kytkeytyvät toisiinsa.

http://www.stm.fi
http://www.tem.fi
http://www.mol.fi
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Työmarkkinoihin liittyviä palveluja saa työvoimatoimistoista ja niiden alaisista

työvoiman palvelukeskuksista sekä työnhakukeskuksista, jossa työtä hakevat ja

työvoimaa tarvitsevat kohtaavat. ”Työvoimatoimistojen asiantuntijat opastavat

työnhaussa, tarjoavat työmahdollisuuksia ja auttavat henkilökohtaisten suunnitelmien

laadinnassa.” (www.tem.fi a) Asiakkaina työvoimatoimistoilla voivat olla työttömät,

työssä olevat ja työelämään tulossa olevat työnhakijat (www.mol.fi, b).

Työvoimatoimistojen palveluihin kuuluvat myös muun muassa Koulutus- ja

ammattitietopalvelu, Työvoimakoulutus, Palkkatuki, Ammatillinen kuntoutus sekä

Työvoiman palvelukeskukset. Koulutus- ja ammattitietopalvelu on  ”avoin tieto- ja

neuvontapalvelu, josta saa monin tavoin tietoa koulutusmahdollisuuksista, opintojen

rahoituksesta sekä aloista ja ammateista.” Työ- ja elinkeinohallinto rahoittaa

opiskelijalle ilmaista työvoima-koulutusta, se on ”työikäisen väestön koulutusta, jonka

tavoitteena on parantaa osallistujien mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla tai päästä

sinne takaisin. Siksi koulutus on pääasiassa ammatillista.” Palkkatuella pyritään

tukemaan pitkään työttömänä olleen työmarkkinoille pääsemistä ja parantaa työttömän

työnhakijan ammattitaitoa. ”Ammatillinen kuntoutus selkiyttää vaihtoehtoja, jos

vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä. Työvoiman palvelukeskuksiin on koottu

vaikeimmin työllistyvien palvelut. Palvelukeskukset ovat työvoimatoimiston, kuntien ja

Kelan yhteisiä palvelupisteitä.” (www.tem.fi a.) (Lihavointi SH) ”Ammatinvalinta- ja

urasuunnittelupalvelu auttaa uuden ammatin valinnassa tai urasuunnitelmien

täsmentämisessä. Työvoimatoimistojen ammatinvalintapsykologit auttavat

toteuttamiskelpoisten suunnitelmien laadinnassa. Tukena voidaan käyttää psykologisia

testejä tai käytännön työ- ja koulutuskokeiluja.” (www.tem.fi a)

Työvoimatoimistoissa annetaan neuvontaa ja ohjausta myös koulutusasioissa. Koulutus-

ja ammattitietopalvelussa on koulutusneuvojia joiden kanssa voi keskustella

henkilökohtaisesti ammatilliseen kehittymiseen ja erityisesti opiskeluun liittyvistä

kysymyksistä.  Koulutusneuvojat palvelevat myös puhelimella sekä sähköpostilla ja

lisäksi valtakunnallisesta Koulutuslinja -puhelinpalvelusta saa neuvontaa.

Työvoimatoimiston lukutiloissa on erilaisia tietoaineistoja; koulutusoppaita, opinto-

oppaita ja esitteitä sekä videoita, joista voi itsenäisesti hakea tietoa koulutuksesta ja

työelämästä. (www.mol.fi, a, www.mol.fi, c.)

http://www.tem.fi
http://www.mol.fi
http://www.tem.fi
http://www.tem.fi
http://www.mol.fi
http://www.mol.fi
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Koulutusneuvojien yhteistyökumppaneita ovat oppilaitoksissa ohjaustyötä tekevät.

Heidän ohjaustyöhön on tarjolla lainaksi videoita ja aineistohaku mahdollisuus tarjolla

olevien julkaisutietojen hakemiseksi. Koulutusneuvontaan liittyy tietojen tarjoaminen

tietokannasta; viitetietokannasta voi vapaasti etsiä koulutukseen ja työelämään liittyviä

aineistoja aiheittain tai sanahaulla. Se on suunniteltu tukemaan ohjaushenkilöstön

asiakastyötä työ- ja opetushallinnossa. (www.mol.fi, a, www.mol.fi, c.)

1.3.2 Neuvonta ja ohjaus koulutus- ja työvoimapolitiikan kehityksessä

Koulutusneuvonta- ja ohjaus kytkeytyvät erityisesti aikuiskoulutuksen kysymyksiin.

Esimerkiksi Aikuisopiskelun tietopalvelujen, neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen -

raportti (THJ 365) sekä tähän osittain kytkeytyvä Ammatillisesti suuntautuneen

aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) ja sen väliraportit kertovat aihealueesta,

jossa yhdistyvät työvoimahallinnon neuvonta- ja ohjaustyö sekä koulutus ja opiskelu.

Opetusministeriö ja työministeriö olivat asettaneet kesäkuussa 2005 yhteisen

valmisteluryhmän laatimaan toimenpideohjelmaa aikuisopiskelun tieto- ja

neuvontapalvelujen ja ohjauksen kehittämiseksi. ”Työn tavoitteeksi asetettiin, vuoteen

2008 mennessä kansalaisilla on käytettävissään koko koulutustarjonnan kattavat

monipuoliset ja asiakaslähtöiset tieto- ja neuvontapalvelu ja että kaikissa

aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa ja korkeakouluissa on käytössä

aikuisopiskeluun soveltuvat ohjausjärjestelyt.” (THJ 365) Kehittämisellä pyrittiin

edistämään osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, oppimisvaikeuksien voittamista ja

nykyisin aliedustettujen ryhmien laajempaa osallistumista koulutukseen

aikuiskoulutuksessa.

Valmisteluryhmä on tiivistänyt näkemyksensä arvioimalla aikuisten tieto- neuvonta- ja

ohjauspalveluiden nykytilaa ja tulevaisuutta ja tiivistänyt näkemyksensä palveluiden

tilasta ja kehittämistarpeista seuraavasti: Aikuisopiskelun tietopalvelut, neuvonta ja

ohjaus ovat osa elinikäisen oppimisen politiikkaa. Näiden palveluiden merkitystä ei

ole Suomessa riittävässä määrin ymmärretty ja kehitetty osana

aikuiskoulutuspolitiikan toimenpiteitä.

Tilastojen ja tutkimusten mukaan aikuisopiskelusta suuri osa on varsin vähään

http://www.mol.fi
http://www.mol.fi
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suunnitteluun ja tietämykseen perustuvaa hakuammuntaa eivätkä koulutukseen

hakeutuminen ja tutkinto- ja koulutusmahdollisuuksien käyttö jakaudu tasaisesti eri

väestöryhmien kesken. Monipuolisilla ja asiakaslähtöisillä tieto-, neuvonta- ja

ohjauspalveluilla voidaan parantaa kansalaisten ja työelämän mahdollisuuksia löytää eri

osaamistarpeisiin parhaiten soveltuvia tutkinto- ja opiskelumuotoja ja vähentää

epätarkoituksenmukaisia valintoja.  (THJ 365, 22.)

Pyrkimyksenä (on) oli myös vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä, opetus- ja

ohjaushenkilöstön ohjauksellista osaamista ja aikuispedagogiikan hallintaa sekä

neuvonta- ja ohjaustoimintaa ja henkilöstön osaamista työhallinnossa. Esimerkiksi

aikuisoppilaitoksissa ohjaustehtäviä hoitavista alle kymmenesosalla oli opinto-ohjaajan

kelpoisuus ja koulutus, neljällä viidesosalla ei ollut mitään opinto-ohjaukseen liittyviä

opintoja (mt., 6).

Valmistelutyön tuli hyödyntää työmarkkinoihin ja koulutukseen ja ohjaukseen liittyviä

hankkeita kuten Opintoluotsi – tieto- ja neuvontapalvelua ja Noste-ohjelmaa. Myös

yhteistyö eri hallintoalojen kesken oli olennaista: ”Laadukas aikuisten ohjaus- ja

neuvontatyö edellyttää opetus- ja työhallinnon määrätietoista yhteistyötä ja

moniammatillisen osaamisen hyödyntämistä.” (THJ 365.)

Työvoimapolitiikka ja koulutus kietoutuvat toisiinsa. Työvoimapalveluihin luetaan

esimerkiksi koulutustietojen antaminen (kts. www.mol.fi; www.tem.fi). Työhallinnon

julkaisuraportissa 365 todetaan, että ”(A)ikuiskoulutuspolitiikan lähtökohdat ovat

työikäisen aikuisväestön osaamisen jatkuva kehittäminen, aikuisopiskelussa

aliedustettujen ryhmien koulutusmahdollisuuksien lisääminen sekä yhteiskunnan

eheyden, tasa-arvon ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen.” (THJ 365, 2.)

Työvoimapolitiikan strategiassa neuvonta- ja ohjauspalvelut yhdistetään osaavan

työvoiman saatavuuden lisääntymiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. ”Neuvonta- ja

ohjauspalveluilla pyritään myös työllisyysasteen nostoon - osaava kansalainen

todennäköisesti pysyy ja viihtyy työelämässä pidempään (Mind over Career,

Työpoliittinen tutkimus 2005).” (THJ 365, 3.)

http://www.mol.fi;
http://www.tem.fi
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Tieto- ja neuvontapalveluita sekä ohjausta tarvitaan, jotta työelämän ja kansalaisten

osaamistarpeisiin voidaan vastata onnistuneella suunnittelulla ja toteutuksella. ”Edellä

kuvattuihin haasteisiin vastataan elinikäisen oppimisen politiikalla, osaamistarpeiden

ennakoinnilla, työelämän kehittämistoimilla sekä työelämän ja koulutuksen yhteistyötä

ja koulutuksen järjestäjien työelämäosaamista tehostamalla. ” (THJ 365,3) Tieto-,

neuvonta- ja ohjauspalveluille annetaan siis sekä poliittisia, että yksilön omia tavoitteita

edistävä rooli.

Aikuiskoulutuksen uudistamista on valmisteltu AKKU - Ammatillisesti suuntautuneen

aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus – johtoryhmässä. Neuvonta ja ohjaus on nostettu

aikuiskoulutuksessa sekä työvoiman koulutuksessa yhdeksi merkittäväksi tekijäksi. AKKU

– johtoryhmän toisen väliraportin toimenpide-ehdotuksissa (OPM 2009:11, 10)

periaatelinjauksena oli muun muassa: ” 3. Työ- ja elinkeinohallinnon sekä

opetushallinnon toimijoiden kesken kehitetään kattavia ja koordinoituja elinikäistä

oppimista tukevia ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä yksilöiden että yritysten käyttöön.

Ohjaus- ja neuvontapalvelujen saatavuutta parannetaan niin sähköisinä palveluina kuin

työvoimatoimistojen ja oppilaitosten palveluina. ---”. Periaatelinjaukset oli esitelty jo

hallituksen iltakoulussa 23.4.2008. (OPM 2009:11, 10,13.)

AKKU -työryhmä esittää raportissa muun muassa työpaikalla tapahtuvan oppimisen

lisäämistä ja laajentamista. Tämän vuoksi työpaikkaohjaajien kouluttamista pitäisi lisätä

ja kehittää sisältöjä, jotta he voisivat tukea opiskelua:

”Työpaikkaohjaajat ovat avainasemassa työpaikalla tapahtuvan opiskelun laadun ja

vaikuttavuuden näkökulmasta. Jotta jokaisella työpaikalla, jossa työpaikalla

tapahtuvaa opiskelua toteutetaan olisi käytettävissään osaava työpaikkaohjaaja,

työpaikkaohjaajakoulutuksen tarjontaa tulee lisätä.” (OPM 2009:11, 26.)

AKKU-johtoryhmä ehdottaa, että kehitetään aikuisopiskelijoiden tarvitsemia

neuvonta-, haku- ja koulutustietopalveluita ja tehostetaan ammatillisesti

suuntautuneen aikuiskoulutuksen ohjausta ja neuvontaa

• Opetushallinnon sekä työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamista ja ylläpitämistä

sähköisistä neuvonta-, haku- ja koulutustietopalveluista kehitetään

palvelukokonaisuus, joka palvelee sekä nuorten että aikuisten tarpeita (mm.
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sähköinen haku- ja koulutustietojärjestelmä, koulutusnetti, opintoluotsi,

ammattinetti). Tuetaan näin rakentuvien sähköisten palvelujen avulla myös

alueilla tapahtuvaa neuvontaa ja ohjausta. (OPM 2009:11, 41.)

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden parantamisella pyritään aikuisopiskelun

osuvuuden parantumiseen ja resurssien käytön tehostamiseen.  Mainitut palvelut tukevat

tavoitetta saada aikuiskoulutuksen osallistumispohjaa nykyistä kattavammaksi.

Maahanmuuttajien todetaan olevan kasvava aikuiskoulutuksen kohderyhmä. ”AKKU-

johtoryhmä on preferoinut kielikoulutusta, neuvonta- ja ohjauspalveluita,

maahanmuuttajataustaisen opetushenkilökunnan täydennyskoulutusta sekä luku- ja

kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien koulutusjärjestelyjä koskevia toimenpiteitä.”

Kohdennettujen palvelujen ja koulutustarjonnan pitkän aikavälin kehittämisessä

lähtökohtana on valtavirtaistamisen periaate. (OPM 2009:11, 55–56.)

1.4. Metsätalous ja metsäneuvonta

Metsätalouden neuvonnasta käytetään usein sanaa metsäneuvonta, tällöin neuvonnan

kohteena ovat metsänomistajat. Metsäkeskukset ja metsänhoitoyhdistykset ovat

suurimmat neuvontaa antavia organisaatioita, myös muut metsäalan toimijat toteuttavat

metsäneuvontaa (MMM 2002, 6).

Neuvonta on ollut metsäkeskusorganisaation tehtävä alusta lähtien ja nykyisin

neuvonnasta sovitaan vuosittain tulossopimuksessa maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Lisäksi EU- jäsenyyden aikana neuvontahankkeita on toteutettu EU:n rakennerahastovaroin

erityisesti puuenergian käytön alueella.

Vuonna 2004 metsäkeskukset antoivat henkilökohtaista neuvontaa 51 500

metsänomistajalle (3,9 milj.euroa) ja ryhmäneuvontaa 44 300 henkilölle (2,1 milj. euroa).

Metsänomistajien tasapuolinen neuvonta kuuluu metsäkeskusten perustehtäviin.

Neuvonnan metsäpoliittisena tavoitteena on tavoittaa erityisesti uudet sekä metsiään ja

metsätaloutta huonosti tuntevat metsänomistajat. --- (MMM 2006, 13.)

Metsäkeskusten tulostavoitteita esittävässä taulukossa neuvonnan, koulutuksen ja

tiedotuksen kustannusarvio oli vuonna 2005 8,9milj€, kun kokonaiskustannukset olivat

52,1milj€, eli noin 17 % kustannuksista meni neuvontaan, koulutukseen ja tiedotukseen.
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Tuloja niistä oletettiin tulevan 1,8milj€. Valtion valtionavustus neuvontaan,

koulutukseen ja tiedotukseen oli 7,2milj€, kun kokonaismäärä oli 40,2milj€.

Henkilötyövuosia oli budjetoitu neuvontaan, koulutukseen ja tiedotukseen 144, kun

kaikki henkilötyövuodet olivat yhteensä 862. (MMM 2006:05, 5.)

Metsäneuvonnalla on ollut historiallisesti merkittävä rooli metsäalalla:

(seuraavassa lähteenä havainnointiaineiston muistiinpanot)

1874 perustetun Suomen metsänhoitoyhdistyksen tavoitteena oli kiinnostuksen

herättäminen parempaan metsänhoitoon keinoina muun muassa metsätieteiden ja

tutkimuksen kehittäminen ja tiedon levitys (valistus). Yleisesti kaskiviljelyn seurauksena

metsiä raivattiin ja poltettiin pelloiksi.  Oli pelkoa, että metsiä hävitetään ja etteivät ne

kasvaisi. 1890-luvulla perustetut maatalousseurat saivat toimintaansa rahoitusta,

tarjosivat metsäneuvontaa, sekä järjestivät metsätaitokilpailuja ja metsäkursseja.

Metsätalouteen liittyviä lakeja säädettiin ja valtiollisia toimijoita perustettiin erityisesti

1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Näiden tarkoituksena oli metsätalouden

säätely.

Neuvontatyöllä on ollut yksi merkittävä osa metsätalouden edistämisessä. 1960-luvulla

tulivat ensimmäiset metsäpoliittiset ohjelmat, joissa puuntuotannolliset tavoitteet olivat

ensisijalla: seurasi tehometsätalouden kulta-aika. 1990-luvulle tultaessa ja sen jälkeen

metsäpoliittisissa ohjelmissa alkoivat näkyä enemmän myös muut tavoitteet, kuten

ympäristötavoitteet. EU:n ja kansainvälisen toiminnan myötä ovat tulleet erilaiset

metsäohjelmat ja metsien sertifioinnit. 2000-luvulla kuvaavaa ovat olleet tavoitteiden

laajentuminen, puuntuotanto ei ole ainoa metsätaloudellinen tavoite, ei edes

yhteiskunnalle.
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2 Tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia

2.1 Lähtökohtia kysymykselle: Mitä neuvonta on?

2.1.1 Neuvontaa vai ohjausta?

Tässä tutkimuksessa neuvonta ja neuvominen tulkitaan eri asioiksi. Neuvonta on

laajempaa toimintaa ja neuvominen on toteutusta, kuten opetus koulutuksessa.   Aluksi

tarkastelen neuvontaa ohjauksen ja neuvomisen kautta, viitaten ohjaus- ja

neuvontatyöhön ja ohjauskirjallisuuteen.

Ohjaus- ja neuvontakirjallisuudessa ohjausta määritellään British Assosiation of

counselling:ia mukaillen ajan, huomion ja kunnioituksen antamisena (Onnismaa 2003, 3–

4). Siinä tapahtuvaa neuvontaa ei yritetä määritellä selkeästi tai sitten sitä pidetään

itsestäänselvyytenä tai ohjaukseen kytkeytyvänä asiana. Counsellingin ja ohjauksen ero

Vehviläisen mielestä on, että counselling on selvemmin ongelmien ratkaisuun liittyvä

palvelu ja ammattikäytäntö. Ohjaus on taas laaja-alaisempi, ja koostuu erilaisia

ammattikäytäntöjen piirteitä yhdistelevästä joukosta. Counselling-kirjallisuudessa

ohjauksen määritteleminen koetaan usein hankalaksi. Pohjana sille auttamispyrkimys,

humaanisesti itsemääräämistä ja omatoimisuutta tukien, mutta kuitenkin se on

institutionaalinen ja ammatillinen (legitimioitu) käytäntö, jossa pyritään auttamaan

ongelmien ratkaisua. Suomessa ohjaus liitetään myös oppimiskäytäntöihin. (Vehviläinen

2001, 15–16.)

Ohjaukseen ja neuvontaan liittyvät käsitteet ovat ongelmallisia. Suomen kielen ohjaus-

sanalla on ”ohjaileva” sivumerkitys ja sukukielessä vepsässä ohjaus on tarkoittanut

´lyödä, pieksää hevosta´ (Kosonen 2000, 315). Latinan consulere-sanasta (´neuvotella´,

´konsultoida´) tuleva englannin counselling (ransk. counseil, ruots. vägeledning, saks.

Beratung) on lähellä suomen ohjausta ja neuvontaa, mutta toisaalta se viittaa monesti

terapiasävyiseen yleisten elämänongelmien käsittelyyn, joka Suomessa on totuttu

pitämään ohjauksesta erillisenä. OECD:n ja EU:n raporteissa viljelty guidance taas viittaa

sävyltään ”opastukseen”.  Ranskan accompagnement tuo esiin muiden kielten hukkaaman

ajatuksen kanssakulkemisesta. Käytännössä on muitakin englanninkielisiä käsitteitä, joilla

on enemmän tai vähemmän vakiintuneet vastineensa muissa kielissä: advising (neuvojen
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antaminen); facilitating (tukeminen tms., ei selkeää vastinetta suomessa); advocating

(asiakkaan puolesta puhuminen, tukeminen); mentoring, tutoring (mentorointi

työpaikoilla ja tuutorointi oppilaitoksissa); consulting (konsultaatio); workplace

counselling (työpaikkaohjauksen eri muodot); supervising (työohjaus; englannin sana tuo

mieleen valvonnan, koska työtavan syntyaikoina ei tunnettu muunlaista kuin esimiehen

tekemää työnohjausta). (Onnismaa 2007, 161.) (lihavointi SH)

Mattila (2006) kuvaa ohjauskäsitettä kolmiulotteisena: kokemusperäisenä ja auttavana

(counselling), neuvovana ja opettavana (advice-giving, guidance) sekä normatiivisena,

kontrolloivana (supervising) sosiaalisena toimintana. Hän kirjoittaa kuinka neuvojen

antamisella on pitempi historia kuin kokemusperäisellä (counselling) ohjauksella.

Guidance – termi keskittyy neuvomisen sisältöön ennemmin kuin neuvojen

antamistapaan. ”Se korostaa ammatillista asiantuntijuutta; asiantuntija diagnosoi, osaa

ja tietää toisia paremmin. Neuvominen on opettavaa ohjausta (guidance). Se voidaan

myös tulkita arvostelevaksi ohjaukseksi, jossa annetaan ymmärtää, että ohjattava on

alempiarvoisessa asemassa, eikä kykene ohjaamaan minäänsä.” Supervision viittaa

kontrolliin, valvontaan ja silmälläpitoon. ”Kokemusperäisen ohjauksen keskeisiä

piirteitä ovat vastavuoroisuus, voimavarojen hyödyntäminen, luottamuksellisuus sekä

asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja vaikutusvaltaisuuden tukeminen (Sherzer & Stone

1980). Kokemusperäinen ohjaus (counselling) on aina vastavuoroista ja dialogista.

Opettava ja normatiivinen ohjaus voivat ylläpitää yksisuuntaista suhdetta.” (mt.)

Joissakin ohjausnäkemyksissä ohjauksen ja neuvonnan välille tehdään siis selkeä ero.

Neuvonnan katsotaan olevan pohjimmiltaan direktiivistä toimintaa, ohjauksen ei,

vaikkakin ohjaajat käyttävät neuvoja tuodakseen näkemyksiään esiin. Vehviläinen pitää

neuvomista arkisena, tilannekohtaisesti rakentuvana ilmiönä. (Vehviläinen 2001, 173)

Vehviläinen (2001) ilmaisee neuvomisen pareittain jäsentyneeksi keskustelutoiminnoksi,

jotka tosin voivat olla mutkikkaita ja monitulkinnallisia. Neuvo voidaan antaa siten, että

sen voi tulkita informaation antamiseksi, että se antaa monia vastauksia, ja siten, että

se voidaan torjua. Neuvo voidaan muotoilla monella tavalla, riippuen tilanteesta. Se voi

olla käskevä, suostutteleva ja yleistävän tyyppinen esim. ”monet ovat… ” (Vehviläinen

2001, 172.)
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 Vehviläinen (2001, 171–172.) toteaa neuvomisesta keskustelutoimintona:

Neuvomisesta puhuminen on aina tulkinnanvaraista, sillä sitä on toisinaan vaikea erottaa

ehdottamisesta tai ohjeen antamisesta. Peruslähtökohtani on se, että neuvoon sisältyy

oleellisena osana tietty normatiivinen elementti (vrt. Heritage ja Sefi 1992,368). Neuvo on

direktiivinen eli määräävä toiminto. Siinä tarjotaan toiselle jokin toimintatapa tai

näkökulma. Siinä myös asetetaan seuraavalle vuorolle odotus hyväksymisen

osoittamisesta. Toisaalta neuvoon on mahdollista suhtautua torjuvasti – muutenhan olisi

kysymys suoranaisesta määräyksestä. Neuvominen on parittaiseksi jäsentynyt keskustelun

toiminto.

”Ohjauksessa halutaan kyseenalaistaa asiantuntijuuteen perinteisesti liittyvä

tiedollinen epäsymmetria osapuolten välillä, eli näkemys, jonka mukaan

ammattilaisella on tietoa, jota asiakkaalla ei ole ja jonka nojalla hän

institutionaalisessa kohtaamisessa ratkaisee asiakkaan ongelmia ja päättää miten

kohtaaminen jäsentyy.” (Vehviläinen 2001, 13.) Uudessa näkemystavassa ohjaajan

rooliksi ja taidoiksi tulee prosessin asiantuntija. Prosessissa ohjattava oppii itse

käsittelemään kokemuksiaan, käsittelemään resurssejaan, ratkaisemaan ongelmiaan ja

suuntaamaan oppimista. Esimerkiksi oppilaan ohjauksessa ohjausammattilaisuuteen

liitetään sellaisia asioita, kuten prosessin ammattilaisuus. Vehviläinen ei kuitenkaan

löytänyt niitä tutkimuksessaan: ”Heidän toimintansa eivät sen sijaan näytä jäsentyvän

systemaattiset käsitykset vuorovaikutusprosessista, päätöksenteosta, oppimisesta tai

kriittisestä ajattelusta” (Vehviläinen 2001, 237)

Ohjaus-käsitteen määrittely on hankalaa, sillä siihen liittyy monia ulottuvuuksia. Monissa

tilanteissa ohjaus on hyvin lähellä neuvontaa. Ohjauksessa annetaan toisinaan neuvoja.

Ohjauskirjallisuudessa vältetään ohjauksen määrittämistä neuvomiseksi, jota pidetään

vallankäyttönä (esim. Vehviläinen 2001, Onnismaa 2003). Ohjauksesta ilmenee

instituution näkökulma, vaikkakin ohjausta jäsennetään tilanteessa tapahtuvana,

avoimena, ennakoimattomana, keskustelussa ja vuoropuhelussa tapahtuvana (esim.

Mattila 2006). Kuten Onnismaa (2007), Mattilakin kirjoittaa myös eettisestä puolesta,

joka ohjauksessa on erityisesti esillä toisen ihmisen elämään kytkeytyvässä toiminnassa.

Onnismaan (2003, 152) väitöskirjassa esitellään OHJUS 2002 –projektin raportissa oleva

jaottelu, jossa verrataan ohjausta, neuvontaa ja tiedon jakamista (Työministeriö 2002,
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7-8). Taulukossa ohjaus näyttäytyy neuvontaan ja tiedonjakamiseen verrattuna

humaanimpana toimintona.

Taulukko 1. OHJUS 2002-projektin raportin vertailu

Ohjaus Neuvonta Tiedon jakaminen

Tehtävä Edistää keskustelun kei-
noin asiakkaan omaa
kykyä parantaa elämäänsä
hänen haluamallaan
tavalla.

Neuvoa asiakkaalle
sopiva toimintatapa.

Antaa asiakkaalle hänen
tarvitsemiaan tietoja.

Suhde tietoon Korostetaan asioiden
tulkinnanvaraisuutta ja
monia toimintamahdol-
lisuuksia.

Neuvo perustuu asian-
tuntijatietoon.

Tarvittava tieto koostuu
tosiasioista.

Asiakkaan rooli Asiakas osallistuu aktii-
visesti esittämiensä
pulmien ratkaisemiseen.
Hänen tavoitteensa ja
tulkintansa ovat työs-
kentelyn lähtökohtana.
Asiakas on oman elämänsä
asiantuntija.

Asiakas odottaa saavansa
ongelmaansa
asiantuntijanapua neu-
von muodossa. Hän on
neuvon pyytäjä ja vas-
taanottaja. Asiakas
päättää neuvon nou-
dattamisesta.

Asiakas hakee itseltään
puuttuvaa tietoa. Hän
on tiedon vas-
taanottaja. Asiakas
käyttää tietoa hyväk-
seen.

Ammattilaisen
rooli

Työntekijä pyrkii kes-
kustelussa vahvista-maan
asiakkaan toimin-takykyä
ja välttää val-miiden
ratkaisumallien
tarjoamista.

Työntekijä on asian-
tuntija eri toimintavaih-
toehtojen arvioinnissa.
Hän tietää  puheena
olevasta asiasta enem-
män kuin asiakas.
Työntekijän on var-
mistettava, että neuvot
ovat asiantuntevia ja
ymmärrettäviä.

Työntekijä antaa
asiakkaalle hänen ha-
luamansa tiedon.
Työntekijä huolehtii
tietojen oikeellisuu-
desta ja riittävyydestä.

Keskustelun kulku Ohjauskeskustelu on
yleensä monivaiheinen ja
rakenteeltaan löyhä.
Keskustelun kulkuun
vaikuttaa asiakkaan te-
kemät aloitteet ja toi-
saalta työntekijän käyt-
tämä lähestymis-tapa.
Ohjaustehtävän suorit-
taminen voi edellyttää
useita keskustelukertoja.

Keskustelun perus-ra-
kenteena on neuvon
pyytäminen ja sen an-
taminen. Toisinaan
neuvon antaminen voi
tapahtua  työntekijän
aloitteesta. Neuvonta-
keskustelu on joskus
melko lyhyt, mutta se voi
myös laajentua mo-
nivaiheiseksi tehtäväksi.

Keskustelun ydin ra-
kentuu tavallisesti
asiakkaan kysymyk-
sestä ja työntekijän
vastauksesta. Joissakin
tapauksissa työntekijä
saattaa tarjota tietoja
omasta aloitteestaan.
Yleensä keskustelu on
lyhyt. Toisaalta oikean
tiedon antaminen voi
edellyttää monenlaisia
tarkennuksia, minkä
vuoksi keskustelun
rakentuminen ja laajuus
vaihtelevat.

ktl.jyu.fi/arkisto/ohjaus02/ohjusraportti2.doc, haettu 4.1.2008
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Onnismaa (2003, 9.) toteaa neuvonnan ja ohjauksen suhteesta:

Määritelmien mukaan ohjaus ei – ainakaan pääasiallisesti – ole myöskään neuvojen

antamista. Kuitenkin ohjaajaa alkaa helposti neuvotuttaa, mikä ylläpitää

epäsymmetrisyyttä ja estää ohjauksessa olevan oman voimavaraistumisen. (Arnkil 2000.)

Neuvoa pyytäessään ohjauksessa oleva opiskelija antaa ohjaajalle palvelun tarjoajan

aseman: asiakas tuo esiin ongelman, johon asiantuntija tuo ratkaisun. Ohjauskäytännöissä

tällainen perinteinen asiantuntijarooli halutaan yleensä kuitenkin kyseenalaistaa.

2.1.2 Muita lähikäsitteitä

Neuvonta on lähellä monia ihmisiä ohjaavia toimintoja. Neuvonnassa vaikutetaan

toiseen, ja vaikutuksen luonteen ja suunnan tulkitaan olevan ohjaukseen verrattuna

enemmän yksisuuntaista. Neuvontaa määrittämään ja rajaamaan olen huomioinut myös

seuraavia käsitteitä, joita huomioin myös jäljempänä aineiston käsittelyssä. Muita

neuvontaa ja neuvomiseen lähellä olevia ilmiöitä ja käsitteitä ovat kasvatus, opetus,

konsultointi, markkinointi ja käskytys.

Kasvatus

”Kaikki tavoitteellinen vaikuttaminen kasvatettavassa tarkoituksessa on kasvatusta.

Yleisesti sitä tapahtuu toisen henkilön vaikuttaessa kasvatustapahtuman jäsenenä

toiseen ihmiseen.” (Heinonen 1989, 13) Kasvatustapahtumassa ja sen vuorovaikutuksessa

vaikutetaan tai yritetään vaikuttaa erilaisin menetelmin kohteeseen; kasvatettavaan,

hänen ominaisuuksiin, tietoihin, taitoihin tai asenteisiin, niihin jotka vaikuttavat hänen

käyttäytymiseen. Kasvatettavalla voi olla valmiina kasvatustapahtumassa ja -tilanteessa

mainittuja ominaisuuksia, jolloin niitä voidaan esimerkiksi kehittää, vahvistaa tai pyrkiä

poistamaan. Kasvattaja ja kasvatettava ovat kasvatuksen pääroolit, ja

kasvatustodellisuudessa voi esiintyä useita muita toimintoja, joissa henkilöt voivat olla

osallisina. Itsekasvatus voidaan sisällyttää kasvatukseen, vaikkakin sen voidaan tulkita

olevan oppimista. Neuvonta, koulutus, opetus tai valistus sisältyy kasvatukseen, kasvatus

on yläkäsite. (kts. Heinonen 1989, 13–15, 37, 55–57.)
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Opetus ja koulutus

Opetuksesta ja koulutuksesta on monia määritelmiä ja niissä käytetään erilaisia

menetelmiä ja keinoja. Puolimatka (1996, 136–137.) esittelee McClallanin (1976)

opettamisen analyyttisen ja vähimmäisehtoja kuvaavan yleismallin ja peruskaavan, joka

on sovellettavissa neuvontaan: opettaja A opettaa opettavalle B:lle X:n, sen mitä

opetetaan. Pätevä opetus täyttää ymmärrettävyys-, totuus- ja menestymisehdot.

”Ymmärrettävyysehdot määrittävät edellytykset, siihen että opetusväite on

ymmärrettävä ja mielekäs.” (mt. 136) Opettajan on oltava olento, jolla on pedagogisia

aikomuksia ja joka pystyy toimimiaan niiden mukaisesi, oppilas taas on henkilö, joka

ohjautuu itsenäisesti toiminnassaan. Opetusväitteen totuusehdot edellyttävät opettajan

ja oppilaan kosketuksissa olemista sekä sen, että opettajalla on tarkoitus, ja että oppilas

oppii asian, joka on mukana opetuksessa. Menestyksellisen opetuksen ehtoihin kuuluvat

vaikuttavuus- ja sopivuusehdot. Opetuksella on oltava vaikutusta, jolloin oppilas oppii

opettavan asian ja opetettavan asian on oltava sopiva opetustapahtuman luonteelle.

Jos oppiminen ymmärretään tietämään tulemiseksi, joudutaan määrittelemään ehtoja

opettajalle ja oppilaalle: heillä on oltava perustavat valmiudet tietoon. Oppilaan on

oltava aktiiviseen oppimiseen ja tietoisesti pystyvän tekemään ”X:n saavuttaakseen

Y:n.” (Puolimatka 1996, 149) Opettajan olisi oltava henkilö, joka:

” (i) tietää, että on olemassa henkilöitä, jotka kykenevät tietoisesti tekemään X:n

saavuttaakseen Y:n

(ii) Kykenee tunnistamaan, että hänen edessään oleva B on mahdollisesti tällainen

henkilö

(iii) kykenee tietoisesti tekemään Z:n auttaakseen B:tä, jotta tämä puolestaan pystyisi

tekemään X:n saavuttaakseen Y:n” (mt.)

Kasvatuksellinen opetus koostuu intellektuaalisista teoista, jolloin peruskaava on ”A

tekee intellektuaalisen teon B:lle”. Intellektuaalisen teon olisi täytettävä selvyys ja

avoimuusehdon. Ehdot ovat samalla ehtoja sille, ettei opetus ole indoktrinoivaa tai

ehdollistavaa. Avoimuusehdossa olennaista on, että oppilas haluaa oppia opettavan asian

ja opettaja auttaa tässä sellaisella tavalla, jonka mielekkyyden oppilas voi ymmärtää.

Opetustapahtuman mielekkyyden tulee olla ilmeistä opettajalle ja oppilaalle, jotta

selvyysehto toteutuisi. Selvyysehto edellyttää tietoisuutta mielekkyydestä ja

käytännössä sitä, että opettajalla on valmiutta perustella opetuksen sisältöä ja
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menetelmiä.  Opetettavien asioiden tulee olla järkevässä yhteydessä siihen, mitä olisi

tarkoitus oppia sekä opettajien ja oppilaiden on ymmärrettävä tuo yhteys. (Puolimatka

1996, 149–151.)

1 (i) Opettajan tarkoituksena on saada oppilaat tietämään tai ymmärtämään sen, mitä

heille opetetaan. 1 (ii) Oppilas tietää, että tämä on opettajan tarkoitus. 2 (i) Oppilas

uskoo, että opetussisällön ja opetuksen välillä on järkevä yhteys. 2(ii) Oppilas uskoo, että

se on opettajan peruste sille, mitä hän tekee. (Puolimatka 1996, 150)

Avoimuusehdon lähtökohtana on se, että oppilas haluaa tietää jotakin, minkä uskoo

opettajan tietävän. Opettaja tietää tiedonhalusta ja siitä, miten saada oppilaan

ymmärtämään kiinnostuksen kohteena olevan asian. Avoimuusehdon mukaisesti

opetuksesta on kyse, kun oppilas haluaa oppia opittavan asian ja uskoo opettajan

tietävän a) sen, mitä tarvitsee tehdä tai kokea voidakseen tulla tietämään tai

ymmärtämään opettavan asian ja b) oppilaan halun tietää tai ymmärtää asian. Oppilas

uskoo, että opettajan tekojen tarkoituksena on auttaa tietämään opettava asia, ja

oppilas seuraa opettajan toimintaa, koska uskoo että tämän toiminnan tarkoituksena on

auttaa häntä tietämään tai ymmärtämään opetettavan asian. Oppilas uskoo, että

opettaja tietää nämä uskomis- ja seuraamisasiat. (mt. 150.)

Avoimuusehdon mukaan opettaja taas uskoo, että oppilas haluaa tietää tai ymmärtää

asian, että hänen opetuksessa tekemänsä toiminnot auttavat tietämään ja

ymmärtämään asian. Lisäksi opettaja tekee tiettyjä asioita oppilaalle auttaakseen häntä

tietämään tai ymmärtämään opettavan asian. Opettajan on myöskin uskottava oppilaan

uskovan opettajan tarkoituksen olevan auttaa tietämään ja seuraavan opettajaa, koska

uskoo hänen toimintansa tarkoituksena olevan auttaa tietämään tai ymmärtämään

opetettavan asian.  (Puolimatka 1996, 150–151.)

Tässä tutkimuksessa koulutuksella viittaan systemaattiseen opetustoimintaan, joka

sisältää edellä mainittuja opettamisen peruselementtejä ja vähimmäisehtoja.

Koulutusta tuottava instituutio omaa tiedon tai mahdollisuudet tietoon, jota välitetään

koulutustapahtumassa opiskelijoille, välittämiselle on laadittu erillinen ja tavoitteellinen

suunnitelma, kuten opetussuunnitelma. Koulutuksessa opiskelija opiskelee tietyn

kokonaisuuden, koulutuspäivän, kurssin tai tutkinnon.
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Yleisesti koulutuksen ja opetuksen perusta on ennakkoon laadituissa suunnitelmissa,

joissa on määritetty muun muassa opetettavat asiat, tavoitteet ja opetuksen kohde.

Neuvonta voi näyttäytyä kovin koulumaiselta ja opetuksen kaltaiselta. Samaan aikaan

informaali oppiminen on lähellä neuvonta-aihetta. Jos vertaa esimerkiksi Lahdeksen &

Karin (1994, 44) toteamukseen, voisi opetuksen sanan korvata neuvonta tai neuvominen

sanalla:

Oleellista opetuksessa on pyrkimys rohkaista ihmistä oppimaan tiettyjä asioita. Käytännön

toiminta tapahtuu kuitenkin konteksti- eli kehystekijöiden määräämässä tilanteessa.

Opetuksessa on siksi otettava huomioon seuraavat kehystekijät ja niiden luonne (nature): –

opetettava aines – oppiminen oppilas tai oppilaat – saatavilla olevat keinot ja resurssit –

poliittiset ja moraaliset seikat – em. kolmen tavoitteellisen toiminnan osan suhde

toisiinsa.

Konsultointi

Konsultointi liitetään pääasiassa yritysten toimintaa tukevaksi toimeksi.  Konsultti

ratkaisee yhteistyössä organisaation kanssa sen ongelmaa, ongelman hallinta on

organisaatiolla. Organisaatio ei johda konsulttia, se voi ainoastaan ohjata ongelman

aktiivisen hallinnan (johtamisen) kautta. Valtaosa konsultin työstä menee

ongelmanratkaisuun liittyvään toimintaan kuten tiedon hankkimiseen, analysointiin ja

(väli)raportointiin. Huttunen (2003, 16–19.) Terveydenhuoltopuolella saatetaan pyytää

erityisalan konsultointia, jolloin asiasta ja aiheesta tietävä auttaa tietyn aiheen

kysymyksessä. Tällöin konsultointi on lähellä neuvomista ja ongelmanratkaisua.

Koska neuvontaa ja neuvomista tapahtuu monessa eri ympäristössä, viitekehyksessä, voi

se näyttäytyä taloudellisen toiminnan osana kuten markkinoinnissa. Tulkitsen tässä,

että markkinointi on jonkin tahon menekin edistämiseen tähtäävää toimintaa ja myös

koko yrityksen toiminnan lähtökohta. Tällöin kysymyksessä on (neuvovan tahon)

instituution lähtökohta selvitä markkinoilla paremmin.  Neuvominen ja käskeminen,

käskyn antaminen, voivat käytännössä olla sama asia. Käskemisen voi mieltää

määräykseksi tehdä niin kuin käskijä sanoo tai kehotuksena auktoriteettiasemassa

olevalta, jolloin toisen oletetaan tottelevan käskyä. Käskyä voidaan valvoa jälkikäteen

ja siihen liittyy kontrolli (vrt. Vehviläinen 2001, 171–172).
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2.2 Neuvonnan kytkös kasvatustieteisiin

2.2.1 Tutkimuksen suhde kasvatukseen ja kasvatustieteeseen

Onko taustaolettamukseni ja pyrkimykseni jonkun profession vahvistaminen tai

”uudelleen” perustaminen? Mieluimmin ei, minulle on yhdentekevää onko joku neuvoja

tittelillä tai ei. – Tai onko neuvonta osa ohjausta, vai onko se jotain, esimerkiksi

kasvatustiedettä, tulkitsen niiden olevan hallinnollisia asioita. Mielestäni on hyvä

tiedostaa neuvonnan olemusta, mikäli ja kun sitä käytetään, varsinkin ammattimaisesti

ja toisaalta poliittisten tarkoitusperien toteuttamiseksi. Ohjus 2002 taulukon erittelyssä

neuvonnalle annetaan hieman kyseenalainen leima, mutta kuitenkin samaan aikaan

neuvoja annetaan monessa paikassa. Esimerkiksi muistan kuulleeni Arvo Ylpön

haastattelun, jossa hän mainitsee miten neuvoloiden perustamisen seurauksena

lapsikuolleisuus tippui radikaalisti Helsingissä viimevuosisadan alkupuolella. Toisaalla

metsäneuvonta on vaikuttanut puuston määrän merkittävään kasvamiseen Suomessa,

kuin myös löytyneen joukko ihmisiä, jotka ovat saaneet töitä työvoimaneuvonnan

avustamana. Toisaalta taas neuvomista halutaan yleensä välttää, ”mikä sinä olet

neuvomaan?”.

Neuvonta tutkimuksen kohteena on sellainen, että se voisi olla minkä tahansa

(tieteen)alan harjoittajan aiheena. Sitä tapahtuu eniten ehkä arkipäivän tilanteissa,

monissa eri paikoissa. Kasvatustieteissä erotetaan monesti oppiminen ja kasvatus /

opetus (esim. Thomas; Tuomisto 1994, 14–15 mukaan), jolloin ensimmäinen liitetään

yleensä yksilöön ja jälkimmäinen yhteisöön. Ehkä tässä kiinnostavin kysymys voisi olla:

onko neuvominen arkipäivän opettamista, opetustilanne, jossa jokin asia neuvotaan eli

opetetaan toiselle? – Tavallaan opettamisen prototyyppi.

Neuvominen synonyyminä opettamiselle (ja neuvonta oppimistapahtumana) pitää aiheen

kasvatustieteellisenä. Tuomisto (1994, 22–28.)  kuvaa ja jakaa elinikäisen oppimisen

formaaliin, nonformaaliin, informaaliin ja satunnaiseen oppimiseen. Näistä kaksi

keskimmäistä, lähinnä informaali oppiminen on sitä mihin neuvonta instituutionalisessa

muodossa voisi lukeutua. Neuvonta ja neuvominen arkipäivän tilanteena lähenevät

satunnaisoppimista ja ovat tulkittavissa elinikäisen oppimisen yhtenä muotona ja

tapahtumapaikkana.
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Esimerkiksi hakiessani englanninkielisiltä sivuilta aiheeseen liittyviä toimijoita ja

aineistoa, löytyi aikuisille tiedon antoa, neuvontaa ja ohjausta tarjoavasta hankkeesta

kotisivut elinikäisen oppimisen nimellä (http://www.lifelonglearning.co.uk/iag/).

Sivustojen otsikko ja aihepiiri oli aikuisille suunnattu ohjaus ja neuvonta: “Information,

Advice and Guidance Locally for Adults in England - Towards a National Framework”

Työvoimapuolella on meneillään vastaavia hankkeita suomessakin, ohjauksen ja

neuvonnan toteutusta mietitään ja yritetään kohentaa (esim. Työhallinnon julkaisu

2006: 365).

Institutionaalista neuvontaa annetaan sen verran monessa paikassa, että sen luonnetta

olisi voinut kuvitella olevan tarkasteltu kuten ohjausta tai opetusta. Ehkä erilaisten

alojen neuvontatilanteissa substanssi määrittää asiaa enemmin kuin teko, neuvonta.

Kunkin alan neuvonta (tiedotus, ohjaus, opetus ym.) -aiheesta kiinnostuneet, ovatkin

saattaneet määritellä hyviä käytäntöjä kussakin kontekstissa, kuten historiallisesti

maatalousneuvonnassa (esim. Niemelä 1996). Monet neuvonnan ja ohjauksen

toteuttamisen muodot liittyvät osana laajempaa toimintaa, kuten potilaanhoitoa (esim.

Kyngäs ym. 2007, 5–6).

Voisiko myös sanoa, että ohjaus on neuvontaa ja neuvonta ohjausta tai niiden ero ei ole

suuri? Jos tarkastellaan neuvomistilannetta, ja sen suhdetta opetukseen, löytyy

yhtymäkohtia, mutta perinteiseen ja luokassa tapahtuvaan opettamiseen tulee eroja.

Neuvomistilanteet voivat tulla yhtäkkiä ja niitä ei välttämättä voi suunnitella etukäteen.

Toisaalta on neuvojia joiden aihealue on sama, joten he voivat valmistautua kuten

opetukseen: metsäneuvojat neuvovat metsään liittyviä asioita ja neuvontatilanteeseen,

neuvontaan, voi valmistua muun muassa opettelemalla alan tietoainesta. Kokemukseen

perustuvaan neuvomiseen on vaikea liittää muodollista koulua, mutta kasvatustieteissä

käsitellyt piilo-opetussuunnitelmat ja asenteiden ilmaiseminen opetuksen ohessa ovatkin

jo lähempänä tällaista neuvomista. Kokemuksen kautta karttunut tieto, mikäli se on

eksplikoitavissa ja siirrettävissä, on varmasti yleistä neuvojen sisältönä arkipäivän

tilanteissa.

Neuvonta on joskus välineellistä, kuten opetus ja koulutus. Välineen käyttäjä voi olla

”historiallisesti kehittynyt sosiaalinen kulttuuriympäristö” ja täten se on osa

http://www.lifelonglearning.co.uk/iag/
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tavanomaista ja arkipäiväistä elämää ja verrattavissa informaaliin- ja

satunnaiseenoppimiseen. Vaikka on ammatikseen neuvovia, on ehkä enemmän neuvovia,

joiden toiminta ei perustu ammattiin, kuten vanhemmat, vertaiset ja niin edelleen.

Tästä näkökulmasta neuvojia on ollut kauan.

Viimeksi mainitun perusteella voisi sanoa, että se on ollut yksi keino välittää

(mahdollisesti hiljaista-) tietoa seuraaville sukupolville ja toisille ihmisille, joten

neuvonta (intuitiivisena opettamisena) näyttäytyy ihmisille ominaisena käyttäytymisenä.

Sitä voi kuvata ei-formaalissa ympäristössä tapahtuvana toisena sosiaalistamisena (Flynn,

1995, 215), jossa yksilö sisäistää alamaailmoja ”sub worlds”, joiden uskottavuutta

legitimoidaan ja siten pidetään rakenteita toiminnassa, toisin sanoen valmennetaan

yhteiskunnassa ja toimintaympäristössä toimimiseen. Tällöin on havaittavissa, että on

olemassa yksilön etu kuin myös (yhteisön) ympäristön etu, jotka määrittävät neuvontaa

samalla tavalla kuin kasvatusta (vrt. sosialisaatio; Puolimatka 1996, 94–98). Tällä tavalla

asiaa tarkastellen neuvonnan ja opetuksen tai kasvatuksen erottaminen voi olla

näennäistä ja näyttäytyä tarkoitushakuiselta.

2.2.2. Neuvonta ja ammatti- ja aikuiskasvatus

Neuvonnan voi havaita olevan ammattikasvatusta tietyn alan ammattikäytäntöihin (vrt.

Heikkinen 1995, 268–269). Ammattikasvatukseen viittaavaa neuvontaa on annettu

erityisesti koti-, maa- ja metsätalouteen liittyen sekä kotiteollisuusalalla. Kuitenkin

neuvontaa annetaan näilläkin aloilla myös ilman, että neuvottava olisi formaalin koulun

oppilaaseen verrattavassa asemassa, tulemassa ammattilaiseksi tai harjoittamaan

ammattia elinkeinona. Seuraavassa lyhyt katsaus perinteisiin neuvontajärjestöihin:

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen (perustettu 1933) toiminta kohdistuu ensisijaisesti

jäseniinsä maaseudulla. Sen perustehtävänä on ollut huolehtia ”emäntien ammatillisesta

ja kotitaloudellisesta aikuiskoulutuksesta sekä maaseudun kotien taloudellisen,

tiedollisen ja henkisen tason kohottamisesta. Tämä perustehtävä on saanut eri aikoina

hyvin vaihtelevia ja monipuolisia ilmenemismuotoja kunkin ajankohdan tarpeiden ja

tilanteiden mukaan.” (OPH 1993,18) Yhdistyksen toimintamuotoja ovat kurssi- ja

kerhotoiminta ja neuvonta muun muassa näyttelyiden ja muiden tapahtumien
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yhteydessä. Näiden lisäksi maaseutuyrittäjyyteen ja -kulttuuriin liittyviä asioita

neuvotaan, koulutetaan ja edistetään. (emt.)

Kotitalousneuvonnan alkujuuret ovat 1700-luvulla. Ensimmäiset kolme neuvojaa palkattiin

aivan vuosisadan lopulla heti Suomen talousseuran perustamisen jälkeen. Nämä neuvojat

olivat kaikki miehiä ja he kiersivät kansan keskuudessa opettamassa jäkäläleivän, -puuron

ja vellin tekoa. 1925 otettiin Maatalousseurojen Keskusliittoon ensimmäinen

kotitalouskonsulentti. Samaan aikaan Keskusliiton valtuuskunta päätti ryhtyä

toimenpiteisiin kotitalousosastojen aikaansaamiseksi maamiesseuroihin. Useilla

maanviljelysseuroilla oli jo tällöin kotitalousvaliokunta. (OPH 1993,17.)

Muita viimevuosisadan alun ja edellisen vuosisadan lopun järjestöjä, jotka antoivat

koulutuksenomaista neuvontaa, erityisesti naisille olivat muun muassa Finlands svenska

Marthaförbund (jonka Lucina Hagman perusti 1899), Marttaliitto ry (1899) sekä Käsi- ja

taideteollisuusliitto (1906 Varkauden seudun kotiteollisuusyhdistys). Opetushallituksen

projektin selvityksessä (tulosjohtamisen aikakaudella -SH) tuolloiset tulosalueet olivat

lähellä toisia. Näitä olivat muun muassa ympäristökäyttäytyminen, taloudenhoito,

kuluttajakäyttäytyminen, ravitsemus, ruokatalous, kotitalousneuvonta ja ihmisten

omatoimisuus sekä käsityökulttuuri. ”Kaikki neuvontajärjestöt haluavat työllään

vaikuttaa ihmisten aineelliseen ja henkiseen hyvinvointiin antamalla valmiuksia selvitä

arjesta ja tarjoamalla mielekästä toimintaa.”  (OPH 1993, 4-12, 18.)

Finlands svenska Marthaförbund palvelee jäsenistöään ja suurta yleisöä kotitalous-

kysymyksissä ruotsinkielisten väestön keskuudessa sekä maalla että kaupungissa.

Järjestö antaa neuvontaa ja koulutustoimintaa yleisötilaisuuksissa ja kouluissa, toimittaa

materiaalia suoraan koteihin sekä kampanjoi. Suomenkielinen Marttaliitto ry (1899,

ensin Sivistystä kodeille – Bildining i hemmen –yhdistys, 1900 Martta-Yhdistys ry ,1924

Suomalainen Marttaliitto ry, 1939 Marttaliitto ry) toimii vastaavasti: sen painopiste on

myös kaupungeissa ja se järjestää myös kurssi- ja opintotoimintaa. Neuvontaa annetaan

esimerkiksi yleisötilaisuuksissa ja sitä tuetaan toimittamalla neuvontamateriaalia.

Marttaliiton tarkoituksena oli edistää ”yleishyödyllisten tietojen levittämistä erityisesti

rahvaan ja työväenluokan naisiin. --- Marttajärjestö syntyi valtiollisesti vaikeana aikana

tavoitteenaan vaikuttaa kodeissa tehtävällä työllä niiden ja samalla myös yhteiskunnan

kehittämiseen. Toiminta virisi samanaikaisesti maaseudulla ja kaupungeissa.
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Marttajärjestöjen ideologia ja toiminta liittyi läheisesti samanaikaisiin

yhteiskunnallisiin kansanliikkeisiin, kansalliseen heräämiseen, kansanvalistustyöhön,

naisasialiikkeeseen ja osuustoiminta-aatteeseen.” (OPH 1993, 2, 12-13, 20.)

Käsi- ja taideteollisuusliitto ry (1906 Varkauden seudun kotiteollisuusyhdistys) palvelee

alan taitoja tarvitsevia ammattilaisia ja harrastajia. Elinkeinotoiminta (tuotteiden

myyminen) ja sen edistäminen on ollut koko ajan keskeisellä sijalla. Liiton keskeisiä

toimintamuotoja ovat myös neuvonta, koulutus ja kulttuuritoiminta. ”Käsi- ja

taideteollisuuden neuvonnan ja koulutuksen historia juontaa jo 1700-luvun pellava- ja

kehruukouluista, joita pidetään tämän päivän käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksien

edeltäjinä.” (mt. 15)

Edellä mainittujen järjestöjen ja alan oppilaitosten neuvontatoiminnassa on

toiminnallista ja alueellista päällekkäisyyttä; muun muassa kodin talous-, kotitalous, ja

ruokatalousneuvontaa annettaan kaikissa kotitalousjärjestöissä, kuin myös edistetään

ympäristön säilymistä. (mt. 10)

Neuvontaa on ollut jo useita vuosia, sillä on formaaliin kouluun peilaten omalaatuinen

leima. Kuitenkin neuvonnaksi käsitetään usein koulutus, joka on järjestetty tietyn alan

toimesta, mutta jonka järjestäjä ei välttämättä ole koululaitos, vaan kuten edellä

esimerkiksi kansalaisjärjestö. Tämä tutkimus jää näiden monien järjestöjen, seurojen tai

yhdistysten antaman neuvonnan huomioimisessa vajaaksi. Mahdollisesti perehtyminen

vaatisi laajaa kasvatushistoriallista perehtymistä asian kartoittamiseksi.

2.2.3 Motiiveja neuvonnan toteutumiseksi

Mikäli neuvottava on pyytänyt itse neuvontaa, lienee hänen motivaationsa samassa

linjassa neuvottavana olemisen kanssa ja edesauttavan neuvonnan onnistumista. Asiaa

voidaan tarkastella kognitiivisen dissonanssi -käsitteen avulla. Voidaan katsoa, että

neuvojen, nykytilanteen ja toivottavan tilanteen välillä on epätasapainoa, ristiriitaa,

jota vähentääkseen neuvottava toimii tai on toiminut kysyessään neuvoa.
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Vastaavasti voitaneen olettaa, että motivoivana tekijänä on aina jokin tavoite tai tila

johon neuvottava aktiivisesti pyrkii. Tällöin neuvonta voi olla luonteeltaan välineellistä,

jolloin neuvonpyytäjä, ennen ja jälkeen tapahtuman, on ikään kuin tilanteen ohjaaja,

mutta itse neuvontatapahtumassa ei. Käsittääkseni näin ei asiaa kuitenkaan hahmoteta

ohjauskirjallisuudessa neuvonnan osalta. – Jos näin ei olisi, miksi pitäisi pyytää neuvoa

tai hakeutua sellaisiin tilanteisiin, jossa neuvotaan? Neuvottavaksi tulemista ei

välttämättä määritä neuvottavan ammatin valinta, elämäntilanteen ristiriita tai

epätasapainon kokemus. (Vrt. Ohjus 2002 –jaottelu (Työministeriö 2002, 7-8), jossa kyllä

tunnistetaan neuvottavan valinnan mahdollisuuden, mutta josta jää vaikutelma, ettei

täyttä toimijuutta myönnetä).

Vehviläinen (2001) käyttää sanaa relevanssi neuvon sopivuudesta neuvottavan motiiviin.

Neuvon antaminen on vuorovaikutuksellisesti ongelmallista, koska se implikoi, että

neuvojalla on tietoa, jota neuvottavalta puuttuu. Neuvontatilanteessa osapuolet ovat

siten epäsymmetrisessä asemassa. (Heritage & Sefi 1992, 368-369; Kinnel & Mayard 1996,

429; Goldsmith & Fish 1997, 461; Juhila 2000,19). Neuvo liittyy –ainakin epäsuorasti –

johonkin tarpeeseen tai ongelmaan. Tällöin voidaan puhua neuvon relevanssista (vrt.

Heritage & Sefi 1992, 380). Jos neuvo annetaan pyynnöstä, neuvon relevanssin muotoilee

silloin neuvon pyytäjä. Hän tarjoaa toiselle neuvojan asemaa ja asettuu itse

neuvottavaksi. Jos neuvo annetaan pyytämättä, neuvon relevanssin oletetaan syntyneen

jollakin muulla tavalla edeltävässä vuorovaikutuksessa. (Vehviläinen 2001, 172.)

Neuvonta voi lähteä institutionaalisista lähtökohdista, jolloin yleensä halutaan edistää

jotakin tiettyä asiaa. Neuvova taho määrittää tällöin tavoiteltavan tilan, kuten

esimerkiksi tapahtui jo 1700-luvun Ruotsi-Suomessa rotulampaiden kasvatuksen

edistämisessä, laadukkaamman villan toivossa (Niemelä 1996, 30). Toisaalta neuvontaa

voidaan käyttää institutionaalisista lähtökohdista tiedottamisen ja viestinnän kaltaisesti

tietoisuutta lisäämään, toivoen kohteiden toimivan oletetulla tavalla. Näissä

neuvontatilanteessa ja siihen liittyvässä asetelmassa on havaittavissa poliittisia ja

valtaan liittyviä motivoivia tekijöitä.

Huolimatta tapojen rutinoitumisesta sosiaaliseen elämään liittyy aina jonkinlainen

valtajärjestys. Sosiaalipsykologiassa on ollut tavallista viitata kollektiiviseen
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normatiiviseen valtaan käsitteellä sosiaalinen paine. Tämä paine kohdistuu yhtäältä

suoranaisia norminrikkojia vastaan eli sopimattomasti, moraalittomasti tai rikollisesti

käyttäytyviä vastaan. Toisaalta sosiaalinen paine kohdistetaan usein aivan harmittomalla

tavalla erilaisiin ihmisiin. Kollektiivinen valta on painetta yhden mukaisuuteen. (Helkama

ym. 1998, 60.)

Neuvonnassa paine lienee lähempänä tätä harmittomampaa muotoa, ja sen merkitys on

vaihdellut aikakausittain ja tapauksittain. Toisaalta tarkastelunäkökulman tai

neuvonnasta muodostuvan kokemuksen ei käytännössä tarvitse olla valta-asemia

huomioiva. Kun esimerkiksi autonomistaja menee autokorjaamoon autonsa kanssa, ei

häntä ja hänen tilannettaan tarkastella valta-asemien suhteen ja tiedon epäsymmetrian

kannalta, vaan linssien takaa näkyy yleensä palvelua hakeva asiakas. Tällöin

neuvonantajan motiivit suhteessa neuvottavan tilanteeseen voivat olla täysin selviä ja

legitiimejä, yhteisesti hyväksyttyjä, jolloin neuvoja vaikuttaa neuvottavan tilanteeseen

relevantilla tavalla.

Neuvojan instituution tavoitteet saattavat kuitenkin olla erisuuntaisia kuin neuvottavan

tilanne, tavoitteet tai mikä olisi neuvottavalle parasta. Tämä saattaa aiheuttaa

ristiriitaa myös neuvonnan toteuttajalle (vrt. Onnismaa 2007, 143). Räikeämpi ristiriita

puhtaan neuvonnan ja institutionaalisen ohjaus ja vaikuttamis- lähtökohdan välille

syntyy, kun samaan aikaan on kyseessä esimerkiksi asiakkaiden neuvonta ja

markkinointi, menekinedistämismielessä. Toisaalla, esimerkiksi lapsien osalta, yksilön

tahto jää yleisesti hyväksyttävästi instituution alapuolelle: vanhempien kasvattavat

neuvot ja lapsen neuvominen on välttämätöntä esimerkiksi turvallisuuden vuoksi.

2.3 Neuvonnan tapahtumapaikoista

2.3.1 Neuvominen ja neuvonta vuorovaikutuksena

Neuvoja ja neuvontaa annetaan monissa eri paikoissa ja monella tavalla, se on

arkipäiväinen ilmiö. Voidaan jopa pitää selvänä, että tiedetään milloin ja mitä siinä

tapahtuu. Teoreettisten lähtöoletusten ohjaamana, neuvontaa ja neuvomista voi nähdä

sellaisistakin paikoista, joissa sitä ei teoreettisesti ole, esimerkiksi puhtaassa
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tiedottamisessa. Toisaalta jättäytymällä vain asioiden pintapuoliseen tarkasteluun, voi

neuvonta ja neuvominen jäädä pimentoon, esimerkiksi keskusteluista. Neuvonta ja

neuvominen tapahtuu pääsääntöisesti symbolisessa kommunikaatiossa.

Institution näkökulma sekä historia tuovat oman sävynsä neuvonnan kontekstiin.

Esimerkiksi diskurssianalyyttisissä tutkimuksissa on tarkasteltu keskusteluita lääkärin

vastaanotolla tai muissa institutionaalisissa tilanteissa (esim. Jokinen & Suoninen, 2000

sekä Sorjonen ym., 2001).  Internet keskustelupalstoineen on uudenlaisena ihmisten

kohtaamispaikkana tuonut omat mahdollisuuksia neuvonnan toteuttamiseen

ammattimaisesti sekä vertaistoimintana.

Vehviläisen (2001) tutkimuksessa neuvomista puheenjaksona tarkastellaan ”askelittain

siirtymisenä neuvoon” -pohjalta, jonka perusrakenne on: kysymys – vastaus – neuvo.

Tällöin neuvon relevanssi rakennetaan vuorovaikutuksessa neuvottavan kanssa. Tämä ei

ole kuitenkaan tae neuvon hyväksymiselle. Voi olla, että asiaa ei jaeta, eikä neuvo

kohdistu neuvottavan ongelmaksi kokemaan asiaan. Tyypilliseksi neuvonnan kuluksi

esitetään myös: aloittava kysymys – ongelmaa ilmentävä vastaus – ongelmaa tarkentava

kysymys – ongelman yksityiskohtia tai sen ratkaisuyrityksiä käsittelevä vastaus – neuvo.

(Vehviläinen 2001, 175–176, 214–215.)

Vehviläinen (2001) esittelee erilaisia keskustelun kulun rakenteita jossa neuvotaan:

Kolmen position rakenne = kysymys ketjusta, jossa etujäsen voi vastauksen jälkeen

esimerkiksi arvioida vastausta eri asemasta (ja sen jälkeen antaa neuvon.)

Rakenteen voi ilmaista: kysymys – vastaus – arvio/neuvo/ehdotus.

Näkemyksen formulointi = Neuvo annetaan tekemällä ensin näkemystä hakeva kysymys

tai näkemyksen formuloinnin, jota seuraa vastaus, johon sitten vastataan neuvolla

(formulointi – vastaus – vastaukseen perustuva neuvo)

Aktivointi neuvo = käytännöllisen ongelman aktivointi – vastaus – neuvo, joka arvioi ja

vahvistaa tai korjaa ideoita. Aktivointi tapahtuu esimerkiksi kysymällä ideoita ja

suunnitelmia.
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2.3.2 Neuvonta internetissä

Neuvonta internetin keskustelupalstoilla on kytköksissä laajempaan yhteiskunnalliseen

viite-kehykseen sekä sen kehitykseen. On tullut mahdollisuus hakea tietoa itsenäisesti ja

helposti sellaiseen, mihin aiemmin on tarvittu instituutionalisten ammattiauttajien apua

ja neuvoja. Neuvojien motiiveista ei aina tiedetä, eikä myöskään neuvoa pyytäneiden

hyödyistä. Lautaniemi ja Moittisenkangas (2001) toteavat, että netin käytön vaarana

ovat myös virhetulkinnat, sillä esimerkiksi ilmeet ja eleet jäävät näkemättä. Toisaalta

myös sellaiset neuvojat ja neuvoa antavat tahot ovat saaneet äänensä kuuluviin, jotka

aikaisemmin eivät olisi resursseiltaan siihen kyenneet.  – Voidaan kysyä, korvaavatko

monet vertaisneuvojat asiantuntijoiden avun. Voidaanko tehdä selkeä tuomio

ammattilaisuuden ja amatööriyden välille (vrt. demarkaatio)?

Oesch (2007) tarkastelee väitöskirjassaan tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia:

Tutkimuksessa on pohdittu myös sitä, millainen tulee olemaan avoimessa

kehitysympäristössä ja virtuaalisessa toiminta-avaruudessa kehittyvien hajautettuun,

dynaamiseen kognitioon perustuvien toimintamallien ja käytäntöjen vaikutus

ammattikasvatuksen ja osaamisjärjestelmämme tulevaisuuteen. Tutkimuksen tuloksena

esitetään näkökulma siihen, miten digitaalinen voimaantuminen ajaa kehitystä tutkivan

oppimisen, tietämyksen luomisen, avoimen kehitysympäristön sekä yhteisöllisen viestinnän

yhdistelmäfunktiona vahventamaan ja avartamaan kykyjämme nopeasti laajenevassa,

jaetun todellisuuden tieto- ja viestintäavaruudessa. Tuloksena on yksilön ja yhteisön

voimaantuminen: älyllisen ja mentaalisen toimintakapasiteetin kasvu ja laajeneminen

aktualisaation avulla, jota kutsun virtuaaliseksi voimaantumiseksi.

(Oesch 2007, iii)

Oesch (mt.) käsittelee virtuaalista voimaantumista yhdistäen sitä tutkivaan oppimiseen.

Verkossa tapahtuvan neuvonnan voisi tulkita olevan virtuaalisen voimaantumisen eräs

lähtökohta, tai mahdollisesti tukeva osa-alue. Herää kuitenkin kysymys, voiko

voimaantuneitakin neuvoa ja tarjota neuvontaa vai etsivätkö ja soveltavatko he vain

tuotettua tietoja, jota on tarjolla digitaalisessa muodossa internetissä. Minkälainen

merkitys on tiedon soveltamisessa yksilölliseen tarpeeseen? Näyttäisi siltä, että
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vertaisneuvonta internetissä, uudehkona neuvonnan toteuttamismuotona, olisi

tarkemman tutkimuksen väärti.

Vaikka vertaisneuvontaa, muun muassa internetissä, olisi mielekästä tutkia nykyilmiönä,

tämän tutkimuksen aineisto koostuu haastatteluista, havainnoinneista ja dokumenteista.

Tutkimuksen alat, joista aineistoja keräsin, olivat metsätalous, terveydenhuolto sekä

työvoimahallinnon toiminta. – Tarkoituksena on ollut neuvonnan yleiskuvan

hahmottaminen.
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3 Tutkimuksen toteuttaminen

3.1 Tutkimusasetelma ja -ongelmat

3.1.1 Tutkimusasetelman muotoutuminen

Kiinnostukseni neuvonnassa painottui siihen, mitä neuvonta voisi olla. Mitä neuvojien

tulee osata? Mitä neuvonnasta voisi opettaa? Kiinnostavia asioita olivat myös neuvonnan

didaktiset lähtökohdat, se miten neuvotaan. Koulutusta on turha suunnitella, jos

ongelma on luonteeltaan muuttuva ja ei-toistuva kirjoittaa Huotari (2007)

aikuiskoulutuksen suunnitteluun ja arviointiin liittyen. Muotoutuuko neuvonta kontekstin

mukaan vai onko jotain yhtäläistä ja perustavaa eri alojen ja tilanteiden neuvonnoissa?

Aluksi muotoilin tutkimuksen pääongelman:

Millaisia ovat neuvonnan käytännöt ja teoriat eri toimialoilla?

Tarkensin aluksi pääongelman seuraaviin alaongelmiin ja apukysymyksiin a – d.

a) Mitä neuvonnan teoria on?

– Sisällytin tähän ongelmaan kysymykset: Mistä neuvonnassa on kysymys? Millainen on sen

olemus? Mitä muuta neuvonta on kuin neuvojen antamista? Tarkoituksena oli löytää

aineksia neuvonnan teoreettiselle määrittämiselle, verraten ja rajaten sitä lähi-ilmiöihin

sekä niistä pois.

b) Mitä neuvonta on käytännössä?

– Avustavia kysymyksiä olivat: Mitä neuvoja tekee? Mikä on hyvää neuvontaa / hyvä

neuvo? Millainen on hyvä/huono neuvontatilanne? Tarkoituksena oli selkeyttää

neuvonnan käytäntöjä neuvontatilanteessa ja laajempana toimintana.

c) Millainen on neuvojan ammatti?

– Neuvojien ammattiasema, kvalifikaatiot, sivistys ja arvot liittyivät tähän kysymykseen.

Kuten: Onko neuvojan osattava kaikkea mitä esimerkiksi ohjaaja, opettaja tai

markkinoija?

d) Millainen on neuvottava?

 – Neuvottavaa analysoidessa tarkoitus oli tarkastella neuvoja – neuvottava – parin toisen

osapuolen olemusta: aktiivisuus – passiivisuus, millainen oppija hän on, miten opitaan

kussakin kontekstissa.
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Ongelmat ja kysymykset myötäilevät tyypillistä koulutuksen ja opetuksen tarkastelua.

Kohta A pyrkii valottamaan neuvontaa kokonaisvaltaisesti, mikä tosin on haasteellista,

jos asiaa pitää synonyyminä opetukselle (vrt. Kari (toim.) 1994). Haasteesta huolimatta

se oli yrittämisen arvoista, sillä selkeitä yrityksiä ei suuremmin ole. B, C ja D -kohdat

noudattavat tyypillistä opetuksen tarkastelua ja olisivat verrattavissa opetukseen (B),

opettajan tarkasteluun (C) ja oppilaan tarkasteluun (D).

Tutkimusaineisto koostui haastatteluista, havainnoinneista ja dokumenteista.

Haastattelua ja havainnointia varten konkretisoin tutkimusongelmat kysymyksiksi, jotka

noudattelivat ongelmia A - D. Koska haastattelu- ja havainnointiaineisto olivat

kohtalaisen runsaita, muiden (B - D) alaongelmien läpikäyminen on ollut pinnallisempaa

ja on jäänyt tutkimuksessa vähemmälle. Yhdistin alaongelman B, neuvonnan

käytännöistä neuvonnan olemuksen kuvaukseen (A), sillä se on myös neuvonnan

olemuksen kuvausta käytännön puolelta. Alaongelmien C–D kohdat nivoutuivat A + B:n

käsittelyyn siten, että kohtien käsittely tapahtui näiden ohessa.

B ja C kohtien kysymykset käsittelevät osin samaa ongelmaa, ja ovat samankaltaisia. B-

kohdassa alkuperäinen painotus oli neuvontatilanteessa ja neuvon antamisessa. Yritin

havaita miten neuvontatilanne prosessina (systeeminä) etenee ja miten siinä pitäisi

onnistua, jolloin se olisi ollut vastaavaa kuin opetuksen tarkastelu formaalissa

koulutuksessa. C-kohdan kysymykset tarkastelevat taas neuvojan näkökulmaa tuon

tilanteen toteuttamisessa.  Aluksi oletin löytäväni näihin (B ja C) sekä D -kohdan

ongelmiin ja kysymyksiin vastauksia erityisesti dokumenteista ja haastattelun ja

havainnoinnin asema olisi ollut tällöin täydentävä.

Aloitus haastatteluista ja niiden käsittely suuntasi tekemistä ja jo hyvin nopeasti

havaitsin, että tämän tutkimuksen puitteissa ei B-D kohtia pysty käsittelemään.

Tutkimuksen edetessä ja aineiston karttuessa tutkimusongelma täsmentyi siten, että

keskityin tarkastelemaan neuvonnan olemusta ja sen sisältöjä.
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3.1.2 Keskeiset metodiset ratkaisut ja niiden perusteet

Koska neuvonta aiheena oli laaja ja ennakko-olettamusten perusteellakin

toimialakohtaisesti värittynyt, pyrin hakemaan aineistoa erilaisin menetelmin. Olin

muotoillut alustavat tutkimuskysymykset ja tehnyt alustavat menetelmävalinnat

ennakkokäsitykseeni perustuen, joten ne vaikuttavat sekä tekemiseen että mahdollisiin

tuloksiin. Aikaisemmin olin tehnyt kandidaatintutkielman neuvonnasta ja neuvomisesta

internetin keskustelupalstoilla sekä tutkielman metsäneuvonnasta.

Valitsin haastattelut, havainnoinnit ja dokumentit. Lisäksi rajasin käsiteltävät alat

kolmeen: terveydenhuolto – lähinnä neuvolatyö, metsäala ja metsäneuvonta sekä

työvoimahallinto - työvoimaneuvonta painottuen koulutukseen. Kahdella ensimmäisistä

on neuvonnalla pidempi historia, viimeksi mainittu on hieman uudempi ala, jossa

tyypillisesti painottuu ohjaus. Valitsemalla kolme erilaista aihealuetta ja tapaa kerätä

aineistoa pyrin mahdollistamaan erilaisten tietojen saamista, ja siten myös oletin olevan

mahdollisuus saada pätevämpiä tuloksia. Käyttämällä erilaisia tapoja kerätä aineistoa

mahdollistin neuvonnan olemuksen tarkastelun erilaisista näkökulmista, erilaisissa

paikoissa ja hieman myös eri ajankohtina, mikä osaltaan lisää tulosten luotettavuutta

(vrt. Flick 2006, 129, 389–392).

Tässä tutkimuksessa rajasin menetelmät ja aineiston sellaisiin, joiden avulla löytäisin

vastauksia tutkimusongelmiin ikään kuin ”valmiista” lähteistä. – Valmiin siten, että

rajasin kokemukselliset ja tulkinnalliset menetelmät ja aineistot pois. Oletin löytäväni

vastaukset sen kaltaisin menetelmin, jotka pääsääntöisesti tarkastelevat suoraan

olemassa olevaa. Tein haastattelun asiantuntijahaastatteluna, jonka tulkinnan tarkoitus

on löytää asiantuntijatietoa analysoinnin ja vertailun avulla (Flick 2006, 165). Käsittelin

haastatteluita siis todellisuutta kuvaavana sekä tienä todellisuuden olemuksen

tavoittelussa. Haastattelemalla neuvojia ja neuvottavia sekä kuuntelemalla heidän

kokemuksiaan käsiteltävän tiedon luonne ja lähestymistapa olisivat olleet eri.

Havainnoinnissa ja dokumenteissakin, vaikka tutkijana tulkitsen tilannetta ja tekstejä,

valitsin suoraan todellisuutta tarkastelevan aseman, joka on verrattavissa realistisiin

käsityksiin (vrt. Puolimatka 2002, 15–16). En ollut kiinnostunut tulkitusta ja

konstruoidusta kokemuksellisuudesta, retoriikoista tai repertuaareista.
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Tutkimukseni pää- ja alaongelmat sekä käyttämäni metodit voi esittää seuraavalla

taulukolla, jossa olen verrannut eri aineistoja, menetelmiä ja niiden käsittelyä.

Jäljempänä on erikseen tarkasteltu kutakin aineiston keruu- ja käsittelymenetelmää.

Taulukko 2. Pääongelmat ja aineiston analyysimenetelmät

Havainnointi Dokumenttien

analysointi

Haastattelu Huomioitavaa

Menetelmällä

tarkastelta-

van kohteen

luonne.

Käytäntö:

Tarkastelin kentällä

tapahtuvia käytän-

teitä, käsityksiä ja

neuvonnalle

opetuksessa

annettuja

merkityksiä.

Neuvonnan teoria ja

dokumentoitu

käytäntö,

sekä käsitykset siitä.

Neuvonnan teoria

ja käytäntö.

Haastateltavat

kertonevat

ammattinsa

puolesta

teorioista ja

käytännöstä.

Aineiston

analyysin

pää-

tarkoitus:

Mihin hain

vastausta?

Miten neuvontaan

suhtaudutaan, miten

sitä käsitellään?

Mitä neuvonnasta

opetetaan?

Miten neuvontaa ja

siihen liittyvää

käsitellään,

määritellään ja

minkälaisia

merkityksiä niille

annetaan?

Käsityksiä, joita

ammattilaiset

liittävät

neuvontaan,

jäsennykset ja

kriittiset kohdat.

Edut

Mahdollisuus päästä

näkemään ja

kokemaan käytäntöä

ja lähemmäksi

autenttista

toimintaa.

Mahdollisuus

täydentävään ja

tarkentuvaan

tietoon.

Dokumenteissa oli

valmiiksi tuotettua

kuvausta ja tulkintaa

kohteesta

kirjallisessa

muodossa.

Mahdollisuus palata

uudestaan.

Haastattelun

avulla sain

aineistoa, jossa

kerrotaan

kohteesta ja

kuvaillaan sen

olemusta. Oli

mahdollisuus

tarkennuksiin

tilanteessa.
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3.2 Tutkimuksen metodiset ratkaisut

3.2.1 Haastattelu

Haastatteluiden runko myötäili tutkimusongelmasta tarkennettuja alaongelmia.

Haastattelun merkityksen ajattelen olevan siinä, että haastattelemani henkilöt kertovat

asiantuntijana opettamastaan aiheesta. Oletin siis, että haastateltavien asiantuntijoiden

kertoma on kuvausta todellisuudesta, jolloin suhtaudun tietoon Higgsin (1995)

toimittaman teoksen mukaisesti ”loogis-empiristisesti” tai ”kriittis-rationaalisesti” siinä

suhteessa, että ajattelen heidän kertovan ja minun havainnoivan neuvontatietoa

sellaisenaan.

Flick (2006) pitää asiantuntijahaastattelua yhtenä puolistrukturoituna

haastattelumuotona. Haastateltavan tulkitaan olevan jonkin alueen asiantuntija ja

haastattelussa ryhmänsä edustaja, ei vain yksittäinen tapaus. Haastattelurungolla on

tällaisessa haastattelussa kaksi tehtävää: haastattelurunko osoittaa, ettei haastattelija

esiinny ei-kompetettina ja toisaalta haastattelun aikana se pitää myös haastattelun

aiheen mukaisena. (Relevantin tiedon saaminen on rajoittuneempaa ja siksi

haastattelurunko on ohjaavampi.) Flick (2006, 165.) Tiittula & Ruusuvuori (2005, 11–12)

toteavat, että olipa haastattelu strukturoitu tai ei, molemmat osapuolet osallistuvat

tiedon tuottamiseen.

Haitat

Havaitsijan vaikutus

ja tulkinta.

Aikataulu, aihe ja

osallistumisen muoto

vaihteli.

Valintakriteerit:

autenttisuus, kel-

poisuus, edustavuus

ja merkitys. Milloin

dokumentteja on

tarpeeksi? Miten

erottaa teoriasta?

Erilaisten

asioiden käsittely

eri aloilla.

Haastateltavan

suhtautuminen ja

haastattelijan

toiminta

vaikuttavat

aineistoon.
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Olennainen kysymys asiantuntijahaastattelussa on, käyttääkö haastattelija rajoittavia ja

määrääviä (deterministisiä) kysymyksiä ja pitääkö haastateltavaa asiantuntijana (Flick

2006, 165). Asiantuntijahaastattelun ohjaaminen voi olla ongelmallista, koska

haasteltavaa kuullaan asian takia, ei hänen itsensä vuoksi, haastattelijan kiinnostus

aiheeseen on hyvä selvittää haastattelun onnistumiseksi. Tähän tutkimukseen

osallistuneet haastateltavat olivat aktiivisesti mukana ja vaikuttivat suhtautuvan

positiivisesti ja kiinnostuneesti neuvonta-aiheeseen.

Flick (2006) kirjoittaa asiantuntijahaastattelun vaaranpaikoista: Haastateltava ei

olekaan aiheen asiantuntija ja estää siten tavoitteen saavuttamisen. Ekspertti yrittää

sisällyttää haastateltavan aihealueen kiistelyyn ja puhuu sisäisistä asioista tai omista

pyrkimyksistä aiheen sijaan. Kolmas vaaranpaikka on, että haastateltava voi vaihtaa

rooleja yksityishenkilön ja asiantuntijan välillä. Menestyksen ja epäonnistumisen

välimuoto on kun haastateltava ”luennoi” kertoo tiedoistaan, mutta ei ryhdy kysymys-

vastaus vuorotteluun. Jos ”luento” käsittelee aihetta, se voi olla käytännöllinen, mutta

jos asia menee aiheen vierestä, voi olla vaikeaa palata oikeaan aiheeseen. (Flick 2006,

165.)

Ruusuvuori & Tiittula (2005, 29.) toteavat, että haastattelut ovat aina

vuorovaikutustilanteita. Tilanteessa osallistujat toimivat suhteessa toisiinsa ja siinä

tuotetaan verbaalista materiaalia. Vuorovaikutuksen merkitys jää edelleen

huomioimatta tutkimuksissa, kirjoittajat toteavat. Se näkyy muun muassa siinä, että

haastattelijan puheesta raportoidaan vain osa, jolloin hänen vaikutuksensa jää

näkymättömiin. Tutkimustuloksia raportoidessa pyrin ottamaan mukaan

vuorovaikutuspätkiä litteroidusta aineistosta, joka myös mahdollistaa raporttia lukevan

omat tulkinnat. Tässä tutkimuksessa en tutki kommunikaatiota, vaan yritän löytää

neuvonnan määritelmiä ja rajauksia. Kysyn miten neuvontaa määritetään ja mitä siinä

nähdään olennaiseksi (vrt. Vehviläinen 2001).

Aineiston käsittely kirjallisessa muodossa on myös tulkinnallista, vaikka pyrinkin

havainnoimaan neuvontatodellisuutta realistiselta kannalta.  Tekemäni siirto puheesta

tekstiksi muuttaa tapahtuman eri versioksi (haastattelusta tai havainnoinnista tekstiksi),

jolla omat on piirteensä. Dokumentointi tallentaa tapahtumien ohimenevyyden ja
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tutkijan merkinnät tekevät kentästä esitetyn kentän, siirron tarkkuus hajauttaa sen

moniin osiin. Graz ja Kraimer (1994,8), Flick (2006, 292–293.) mukaan, toteavat, että

todellisuus näyttäytyy tutkijalle esimerkiksi tekstinä, mutta oikeus päästä sen taakse on

kadotettu, koska tieteelliset väittämät voi muodostaa vain teksteistä tai tallenteista ja

tämä taas läpikäy tulkinnan. Tämä tekstimuotoinen todellisuuden aines on validia, jos

sen ottaa prosessina joka avaa pääsyn kentälle tai tuloksena tästä prosessista,

rekonstruktiona todellisuudesta kirjallisessa muodossa. Tämä konstruointi on vain

mahdollinen tutkijalle tulkintavaiheessa, se alkaa jo kenttämerkintöjen sekä litteroinnin

tasosta. Tämä on huomioitava tekstejä käsitellessä ja mitä on oletettu missäkin

tulkintamenetelmässä. Äänitys ja sen litterointi organisoi materiaalia erityisellä tavalla.

Epistemologinen periaate ymmärtämisestä voi tapahtua, jos esityksiä, tai tekstejä

tilanteesta voi analysoida mahdollisimman sisältäpäin. Dokumentoinnin pitää olla

tarpeeksi tarkkaa, jotta paljastuisi materiaalin rakenne ja se sallisi erilaiset

tarkastelunäkökulmat. Dokumentoinnin päätarkoitus on tutkittavan tapauksen

erityisyyttä ja struktuuria kuvaavan datan järjestäminen. Tämä mahdollistaa piirteiden

(gestalt) rekonstruktion ja analysoinnin sekä osiin purkamisen – sääntöihin jonka

mukaisesti se toimii, kuten taustalla olevat merkitykset ja sen osien kuvaus. Tämä

rakentaa todellisuutta tietyllä tavalla ja mahdollistaa empiiristä materiaalia

tulkinnallisille menetelmille. Flick (2006, 292–293.)

Tarkastelen haastatteluita todellisuuden kuvaajina, tiedostaen kuitenkin samalla, että

itse haastattelukeskustelussa tuotamme todellisuutta haastateltavan kanssa. Koska

haastateltavat olivat ammattilaisia, oletin heidän pystyneen jäsenneltyyn tarkasteluun

ja sillä tavalla voin löytää jotain itse taustalla olevasta aiheesta. Oletin ja huomioin,

että haastateltavat kykenevät tarkastelemaan neuvomista myös kokemustensa ja

teoriatiedon kautta, ja tämä tieto rikastuttaa tutkimukseni tuloksia, vaikkei toimisikaan

varsinaisena tuloksena. Tiedostan, että haastateltavat kertovat tulkitsemaansa

todellisuutta ja siten heidän kertomansa on tulkittua.

Huomioiden todellisuuden tulkinnallisen luonteen ja dokumentoinnin tuomat rajoitteet

todellisuuden tavoittelussa, oletin, että käyttäen asiantuntijahaastattelua sekä siihen

liitettyjä oletuksia, saan haastatteluista neuvonnan olemusta kuvaavaa aineistoa. Oletan
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haastatteluiden dokumentoinnin, datan purkamisella ja järjestelyllä olevan

neuvontatodellisuuteen prosessinomainen yhteys. Haastatteluaineiston analyysissä

erittelin, ryhmittelin ja tein yhteenvetoja kirjallisessa muodossa olevaa aineistoa,

muodostaen vastauksia tutkimusongelmiini. Täydensin vastauksia muilla aineistoilla.

3.2.2 Havainnointi ja dokumentit

Havainnointia koskevat samankaltaiset olettamukset todellisuuden luonteesta, kuin

haastatteluissa. Havainnointini oli näkyvää, pyrin olemaan vain havainnoijana, en

osaaottavana henkilönä (vrt. Flickin 2006, 215–232). Havaintoaineiston tehtävänä oli

tarkentaa ja täydentää haastatteluiden sisältöä. Myös mahdollisuus uusien ideoiden

saamisesta puolsi menetelmän käyttöä. Alkuperäisenä tarkoituksena oli saada vastauksia

myös kysymykseen neuvojan käytännön osaamisesta. Tarkoituksenani oli havainnoida

miten tutkimusongelmieni mukaisia asioita käsitellään ”kentällä” – havaintotilanteissa.

Havainnoinneista tehtävät päätelmät ovat luonteeltaan kuvailevia. Ne täydentävät ja

tuovat esimerkkejä haastattelu- sekä dokumentti-aineiston tuottamaan teoreettiseen

kuvaukseen. Joitakin huomioita ja ideoita tuli mieleeni havainnoidessa opetusta, näistä

tulososiossa.

Havainnointi voi olla haastavaa monessa suhteessa (Flick 2006, 215–232).

Taustaoletukset vaikuttavat havainnointiin, joten sen vuoksi pyrin tekemään

havainnointeja tutkimusongelmista muotoilemani ja haastattelussakin käyttämäni

rungon mukaisesti. Osallistumalla tilanteeseen olin osallinen asioiden kulkuun, vaikka

olinkin passiivinen. Havainnointia seuraava ajatusten kirjoittaminen on ollut tulkintaani

tilanteesta. En välttämättä ole ymmärtänyt ja osannut suhteuttaa kaikkia opetuksen

sisältöjä suhteessa käytännössä tapahtuvaan neuvontaan (ja ohjaukseen).

Parhaimmillaan olen voinut havaita ulkopuolisena tapoja ja käytänteitä, joita alan

sisällä toimivat eivät välttämättä havaitse tai joita he pitävät itsestään selvyyksinä.

Dokumenttien luonteen tulkitsen olevan kuin kulttuurillisia tuotteita, joissa alan

historiassa muodostunutta tietoa on muokattu ja koottu yhteen. Osa tiedosta on

sellaisessa muodossa, että joudun tulkitsemaan tekstejä. Analyysissa erittelen tekstien

sisältöä ja sitä kautta tietoa neuvonnasta. Tulkitsen tekstien välittävän ja esittävän
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tietoa, tulkintaa todellisuudesta, jolloin tekstien luonne on todellisuuden korvike (kts.

Flick 2006, 83–84).  Dokumenttien käyttö oli ongelmallista siinä mielessä, että niitä

joudun käyttämän harkintaani siitä, mitä otan käyttöön data-mielessä. Mitä eroa on

tutkittavalla materiaalilla (empiirisenä) aineistona tai taustateoriana? Dokumenttien

käyttö tutkimuksen viimeisenä analyysivaiheena täydensi aiemmin muodostunutta

kuvausta neuvonnasta.

3.3 Aineiston hankinta

3.3.1 Aineiston hankinta ja tutkimuksen kronologinen kulku

Syksyllä 2008 aloitin taustateorian kartoittamisen yhteydessä myös valmistautumisen

haastatteluaineiston keruuseen ja tutkimuksen muihin toimintoihin. Selasin valitsemieni

alojen koulujen opetussuunnitelmia, pääasiassa suuntasin hakuni

ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, joissa oletin neuvontaa opetettavan. Koulujen

verkkosivuilla oli opinto-oppaita, joissa kerrottiin kurssien sisällöistä. Näiden perusteella

löysin haastateltavan ja havainnointikohteet terveydenhuollosta. Metsäalalla otin

yhteyttä entiseen opettajaani, hän opasti minua neuvonnanopettajan luo.

Työvoimahallinnon haastateltava löytyi ollessani yhteydessä opetusministeriöön

ohjauksen ja neuvonnan -kehittämishankkeeseen liittyen. Sain sieltä yhteystietoja ja

myöhemmin yksi henkilöistä lupautui haastateltavaksi.

Hain muun muassa Google -haun avulla, yliopiston kirjaston tietokannasta sekä

ministeriöiden ja niiden alaisten organisaatioiden kotisivuilta materiaalia pääasiassa

dokumenteiksi, mutta myös taustateorian löytämiseksi ja muodostamiseksi. Tätä

aineistonkeruuta ja valintaa ohjasi oma harkinta. Se tapahtui sen mukaan, miten

edustavaksi ja neuvonta-aihetta käsittelevä otsikko, kuvaus tai pidempi teksti oli.

Tulkitsin tekstin edustavaksi mikäli se käsitteli ja kuvasi neuvontaa, eikä neuvonta -sana

ollut lisänä tai sivujuonteena asiayhteydessä. Tallensin neuvontaa kuvaavia tekstejä ja

tiedostoja myöhemmin analysoitavaksi, muodostaen systemaattisesti kustakin

aihealueesta omat tiedostokansiot sekä yhden leikkeledokumentin, johon keräsin

siteerauksia eri sivustojen teksteistä jatkoanalysointiin.
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Haastattelin neuvonnan, ohjauksen ja asiakaspalvelun opettajia asiantuntijoina käyttäen

apunani aiemmin tehtyä haastattelurunkoa. Kultakin alalta tein yhden haastattelun.

Työvoima- ja terveydenhuolto – alan haastateltavat sovin erikseen etukäteen.

Metsäpuolella kävin ensimmäisen havainnointipäivän lopussa haastattelunluontoisen

keskustelun opettajan kanssa. Kävimme kohtuullisella tarkkuudella läpi samoja asioita,

kuin varsinaisissa haastatteluissa oli tarkoitus käydä. Sain haastateltavilta

dokumenttimateriaalia ja suosituksia lähdemateriaaleiksi.

Hakeuduin neuvonnan ja ohjauksen oppitunneille tai tapahtumiin joissa neuvontaa ja

ohjausta opetetaan tai muuten käsiteltiin.  Havainnointiaineiston keräykseen liittyen

tarvittiin terveydenhuollon oppilaitoksessa lupa. Sain tietää lupamenettelystä juuri

ennen havainnointipäivää. Hain lupaa ja se lähetettiin hakemuksesta sähköpostilla

minulle. Metsäalalla ei lupa-asioista ollut puhetta. Otin yhteyttä erääseen vastaavista

opettajista ja hän toivotti tervetulleeksi. Varsinaisten opettajien kanssa sovimme

havainnoitavat tilanteet. Työvoimapuolen havainnointia en tähän tutkimukseen

aikataulullisista syistä saanut. Toisaalta eräs yliopistossa ohjausta opettava, jolta pyysin

mahdollisuutta opetuksen seuraamiseen, totesi, ettei ohjauksen käsittelyyn sisälly

neuvontaa. Hän siis rajasi neuvonnan selvästi pois (oppilaan)ohjauksesta.

Haastattelu- ja havainnointiaineiston analyysin yhteydessä ja niiden jälkeen valitsin

lopulliset dokumentit. Dokumenttien käsittely oli viimeinen vaihe tutkimuksen

analysointiosuudessa ennen raportin tekemistä.

Tutkimusprosessin aikana aineisto täsmentyi ja rajautui.

1) Asiantuntijahaastatteluita tein yhteensä kaksi. Lisäksi käsittelen haastatteluna

havaintoaineistoon keruun yhteydessä käydyn haastattelun luonteisen keskustelun.

Haastatteluja tuli yksi terveydenhuollosta, metsä- ja työvoimaneuvonnasta, eli yhteensä

kolme.

2) Havainnointeja oli yhteensä viisi, joista yksi oli terveydenhuoltoon liittyvä ja neljä

metsäalaan. Pääsääntöisesti havainnointikohteet olivat oppitunteja ja havainnoin niiden

sisältöä ja toimintaa.
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3) Käytin varsinaiseen analyysiin 7 dokumenttia, lisäksi useita dokumentteja on

täydentämässä valittuja. Dokumentit täydentävät haastattelu- ja havainnointi

analyyseja, mutta käytin niitä myös taustateoriana, jolloin viittaan kuin muuhunkin

tutkimuskirjallisuuteen.

3.3.2 Haastatteluaineisto

Tämän tutkimuksen haastateltavat tiesivät opettamastaan aiheesta. Terveydenhuollossa

– ja työvoimahallinnon haastateltavilla oli kokemusta aloillaan toimimisesta sekä muista

opetukseen ja koulutukseen tehtävistä. Metsäalan haastateltavalla oli taustanaan

biologia sekä metsäopintoja, hän teki oppilaitoksessa tuntiopetusta ja oli myös

tekemässä väitöstutkimusta.

Haastateltavat löysin aiheeseen perehtymisen yhteydessä. Terveydenhuollon

haastateltava löytyi etsiessäni neuvonnan opetusta kurssitietojen perusteella, otin

yhteyttä ja sovin jatkosta. Työvoimanpuolen haastateltava tuli ollessani Opin ovi –

hankkeen henkilöihin yhteydessä. Hanke käsittelee muun muassa aikuisohjausta ja

neuvontaa. Metsäalalla käytän haastatteluna havainnoinneissa käytyä keskustelua

metsäneuvonnan opettajan kanssa.

Haastatteluista litteroitua aineistoa tuli yhteensä 43 sivua (Metsäalalta 8 sivua +

Työvoima-alalta 19 sivua + Terveydenhuollosta 16 sivua). Litteroinnin tarkkuus

määräytyy tutkimuksen mukaan ja sen on oltava käyttökelpoista, Flick (2006, 288–290)

kirjoittaa.  Litteroin haastatteluaineiston kohtuullisen sanatarkkaan, pääasiassa

puhekielisesti.  Käytän litteroituja tekstejä asioiden etsimiseen, jolloin puheen vivahteet

eivät näyttele olennaisinta osaa. Tiittula & Ruusuvuori (2005, 16) toteavat, että

litteroinnin tarkkuus riippuu tutkimuskysymyksistä ja –metodista, mitä enemmän

analyysissä painottuu vuorovaikutus sitä tarkempi litterointi on tehtävä. Kaikkia

haastattelussa tulleita asioita en litteroinut, vaan kirjoitin keskustelun tai kerronnan

sisällöstä. Litteroimatta jääneiden kohtien sisältö ei liittynyt tutkimusongelmiini.
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Haastattelurunko on Liitteessä 1, käytin lähes samaa havainnointiaineiston pohjana –

kansilehtenä kullekin havainnointikerralle.

3.3.3 Havainnointiaineisto

Havainnointiaineisto perustui havainnoinnista tehtyihin muistiinpanoihin ja tunneilla

jaettuihin materiaaleihin. Kävin havainnoimassa neuvontaan (ja ohjaukseen) liittyvää

opetusta, yhteensä viitenä eri kertana. Havainnoinnit liittyivät metsäneuvontaan (4

kertaa) ja terveydenhuoltoon (1 kerta). Työvoima-alan havainnointia ei tullut mukaan,

sillä se ei sopinut tutkimusaikatauluun. Havainnointiaineistosta oli havaittavissa kaksi

kokonaisuutta: metsäpuolella käsiteltiin metsäneuvontaa ja sen suhdetta

metsäpolitiikkaan ja terveydenhuoltopuolella havainnoitavana ollut oppitunti käsitteli

ohjauksen suunnittelua, joka on verrattavissa opetuksen suunnitteluun.

Taulukko 3. Havainnointipäiviä oli 5 ja ajoittuivat maaliskuulle 2009

Havainnointikerta Kesto ala aihe osallistujat huomioitavaa
1. Alkututoriaali 1h 5min metsä Neuvonta

metsäpolitiikan
välineenä

8 oppilasta ja
opettajatutor

Alkututoriaali,
pbl-opetuksessa

2. Luokkaopetus 4h
30min,
sisältäen
n. 1h:n
tauon

metsä Edellinen aihe
jatkui, painotus
metsäpolitiikassa

Yhteensä 16
opiskelijaa ja
opettaja

3. Luokkaopetus 2h 15min
+n.
30min
muuta

metsä mm. Erilaiset
metsäalan
”uudet”toimijat,
neuvonnan
vaikuttavuus

Yhteensä 10
opiskelijaa ja
opettaja

Lopussa
selvitimme
tunnukset
Moodleen, jossa
kurssi-
materiaalia

4. Loppututoriaali 1h 45min metsä Neuvonta
metsäpolitiikan
välineenä

Yhteensä 10
opiskelijaa ja
opettaja-
tuutori

Tutoriaalia
seurasi myös 4
opettajaa.

5. Luokkaopetus
- Opetuskeskustelu

3h 15min tervey-
den-
huolto

Ohjaustilanteen
mallintaminen –
opetuksen
suunnittelu

18 oppilasta,
opettaja

Mukana oli
myös opetusta
seuraava
ulkomaalainen
henkilö
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Havainnointien alussa esittelin itseni ja kerroin asiani ja kysyin lupaa läsnäolooni ja

äänittämiseen. Aluksi esiintyi luonnollista hämmennystä, mutta tarkennettuani tilanteen

luonnetta ja äänittämisen käyttöä oman muistin tueksi ja anonyymisyyttä, tilanne

normalisoitui ja vapautui. Varmasti läsnäoloni saattoi vaikuttaa aluksi opetustilanteen

muotoutumiseen, mutta esimerkiksi metsäneuvonnan opetuksessa oppilaat kävivät

ongelmalähtöisen opetuksen ensimmäisen syklin rutinoituneesti läpi. Terveydenhuollon

opetustilanteessa alkuvaiheiden jälkeen opetus sujui tulkintani mukaan niin kuin en olisi

ollutkaan paikalla. Oppitunneilla olleet opiskelijat olivat arvioni mukaan vain hieman

minua nuorempia ja paikalla oli sekä naisia että miehiä, joten iän tai sukupuolen

perusteella en juuri erottautunut oppilaista.

Tein havainnointipäiväkirjamerkintöjä jokaisella havainnointikerralla ja yhteenvedot

kustakin havainnointikerrasta. Liitteessä 1 on pohja haastattelun rungosta,

havainnointipäiväkirja oli vastaava. Jokaisessa havainnointikerrassa kirjasin ajan ja

keston, paikan, havainnointikohteen, tilanteen ja tekijät. Kun haastattelin

havainnointiin liittyen, kirjasin haastattelun perustiedot ylös.

Tein oppituntien aikana muistiinpanoja opetuksesta opiskelijoiden tavoin (tosin

metsäpuolella monikaan ei näyttänyt tekevän muistiinpanoja). Lisäksi kirjasin mieleeni

tulleita asioita ja huomioita neuvontaan liittyen.  Jokaisen havainnointikerran jälkeen,

saman päivän illalla, tein yhteenvedon havainnointipäivästä. Kaikki tuottamani ja

kirjaamani havainnointimateriaalit kirjoitin käsin. Metsäalan Moodle-alustalla olevat

materiaalit ja tunnilla jaetut kopiot ovat joko sähköisessä muodossa tai tulosteita.

Havainnointien yhteenvedot löytyvät liitteestä 2. Havainnoinneista kirjoitin tekstiä

yhteensä noin 45 sivua, jonka lisäksi aineistoon tuli 16 tunnilla jaettua tai muuta

opettajilta saatua kopioliuskaa. Näiden lisäksi havainnointiaineistoa ovat useat

metsäneuvontakurssin Moodle –alustalle tallennetut tiedostot, kuten luentokalvot ja pdf

-tiedostot.
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3.3.4 Dokumentit

Dokumenttien löytäminen ja valitseminen perustui tietokantahakuihin, internetin

hakukoneilla hakemiseen, ministeriöiden internetsivujen selaamiseen ja haastateltavien

tai havaitsemistilanteissa kerrottuihin teoksiin sekä kyseisten lähteiden viittauksiin.

Ministeriöiden ja niiden alaisuudessa olevien organisaatioiden verkkosivuilla on alaan

liittyviä selvityksiä ja hallintoon ja lainsäädäntöön liittyviä dokumentteja. Valitsin

mukaan dokumentit, joissa neuvonta ja ohjaus olivat keskeisessä asemassa. Toinen

valintaan vaikuttava tekijä oli se, että dokumentissa neuvonta kytkeytyi aiheeseen tai

oli esimerkiksi jonkin prosessin osa tai tulos.

Se mitä valitsin ja otin käyttööni, tapahtui harkintani mukaan (vrt. Flick 2006, 122–134).

Myös saturaatio, aineiston kyllääntyminen, (esim. Flick 2006, 303) ja valitut alat

ohjasivat dokumenttien hankintaa. Etukäteen oletin, että erityisistä ilmaisuista;

anekdooteista tai mietelauseista voisin löytää ”helmiä”, joihin on tiivistetty alan

ymmärrystä.

Dokumentit painottuivat hallinnollisiin julkaisuihin, jolloin eri asioiden hallinnollinen

ohjaus oli kuvaavaa. Metsäpuolen havainnointiaineiston metsäpoliittinen painotus ohjasi

osaltaan dokumenttiaineiston käsittelyä, pääasiassa vaikuttaen poliittisten asioiden

painottuneeseen käsittelyyn. Dokumenttina voi olla muistio, selvitys, lehtikirjoitus- tai

tiedote, artikkeli tai muu kirjallinen julkaisu. Dokumenttien teksteistä osa oli yleisen

luontoisia, jolloin ne saattoivat kuvata neuvontaa ja siihen liittyviä asioita yleisesti, tai

ne kuvasivat erityisesti tietyn aihealueen piirteitä. Kun olin käynyt dokumentit läpi ja

poiminut sieltä neuvontaa käsitteleviä ja siihen liittyviä kohtia, oli minulla 34 liuskaa

lainattuja kohtia analysoitavaksi. Valitsin seuraavat dokumentit:

Terveydenhuollon dokumentit olivat:

ASETUS NEUVOLATOIMINNASTA, KOULU- JA
OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSTA SEKÄ LASTEN JA NUORTEN  EHKÄISEVÄSTÄ
SUUN TERVEYDENHUOLLOSTA
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:37 Työryhmän muistio
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Työvoimahallinnon:

Aikuisopiskelun tietopalvelujen, neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen.
Opetusministeriön ja työministeriön asettaman valmisteluryhmän ehdotukset
toimenpideohjelmaksi. Työhallinnon julkaisu 2006: 365,

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus
AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti)
Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11
Opetusministeriö

Metsäalan:

Metsäluonnon monimuotoisuusneuvonnan tuloksellisuus ja kehittämistarpeet
– Osaraportti II: Säästöpuut
Hänninen, Harri & Kurttila, Mikko  22.12.2006 Metla

Hänninen, H. & Kurttila, M. 2004. Metsänomistajien tiedot luonnon
monimuotoisuutta vaalivan metsänhoidon velvoitteista ja suosituksista.
Metsätieteen aikakauskirja 3/2004: 285–301.

Hokajärvi, R., Tikkanen, J., Hänninen, H. & Pietilä, K. 2006. Yhteistyön
ohjeistus metsäkeskusten metsäsuunnittelussa.
Metsätieteen aikakauskirja 4/2006: 475–490.
metla_yhteistyönohjeistus.pdf  (tutkimusartikkeli)

Tilaaja tuottajamalli metsäkeskuksissa, Helsinki 2006
Työryhmämuistio mmm 2006:05 (2958_trm2006_5_tilaaja-
tuottajamalli_metsäkeskuksissa.pdf) ISBN 952-453-260-3

3.4 Analyysi ja tulkinta – tutkimuksen kulku

3.4.1 Analyysin toteutuksesta

Aineiston analysointia ja tulkintaa voisi kuvata väliseinän tekemiseksi. Rakennus

tulevan väliseinän ympärillä ja pohjalla on sitä tietoa, jota jo omaan ennen

aineiston keruuta ja käsittelyä. Rakennuksen muut osat voivat tulla valmiimmaksi

väliseinän tekemisen aikana. Haastattelunrunko voisi edustaa väliseinän

runkotolppia ja itse haastattelut seinälevyjä, jotka antavat jo seinälle sen

olemuksen. Havainnointiaineiston tehtävänä on kitata ruuvireiät ja tasoittaa

pintaa. Dokumentit yhdessä teoria- ja taustakirjallisuuden kanssa tuovat
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väliseinälle maalipinnan, sen minkä sitten kasvatustieteellisessä keskustelussa

nähdään kokonaisuutena, yhdessä muiden materiaalien kanssa.

Aineiston hankinnan jälkeen minulla oli kirjallisessa muodossa oleva aineisto. Analyysissa

olen luokitellut ja tiivistänyt tekstinä olevaa aineistoa muotoillen kuvaa neuvonnan

teoreettisesta ja käytännön olemuksesta. Analysoinnista ja sen järjestyksestä on

huomioitava, että analysoidessani haastatteluita, olen jo perehtynyt aiheeseen, jossa

ohjauskirjallisuudella on merkittävä osuus. Vaikka analysointi ei suoraan lähde teoriasta,

vaikuttavat taustatietoni tulkintaani ja sitä kautta neuvonnan kuvaukseen.

Haastatteluiden ja havainnointien runko on ollut myös analysoinnin toteutuksen

pohjana.

Tulkinta on kvalitatiivisen tutkimuksen ydintä, vaikka sen tärkeys on nähty eri tavalla

erilaisissa lähtökohdissa. Tekstien tulkinnalla voi olla kaksi erilaista tavoitetta: paljastaa

väittämiä ja laittaa ne lisänä kontekstiin, tai alkuperäisen tiivistys, muotoilu,

yhteenveto ja luokittelu (reducing / paraphraising, summarizing, categorizing). Näitä

voi tehdä yhtä aikaa tai erikseen. Tekstin koodaus on taas joko kategorisointia ja / tai

teorian kehittämistä. Käytännössä tein kaikkea edellä mainittuja toimintoja

analysoidessani aineistoa. (Flick 2006, 295–296.)

Tässä tutkimuksessa analyysissä, löydöksiä ja tuloksia esitellessäni käytän sitaateissa ja

aineiston lainauksissa ja viitteissä seuraavia koodeja:

Te = terveydenhuoltoon liittyvä

Me = metsäalaan liittyvä

Ty = työvoimaneuvontaan liittyvä.

Haastateltavia en mainitse nimeltä. Käytän heidän osaltaan merkintää: HTe, jolloin

kysymyksessä oleva haastateltava (H) on terveydenhuollon (Te) ammattilainen.

Havainnointi perustuu samaan logiikkaan (Te, Me, Ty) ja numero osoittaa kyseistä

havainnointikertaa kullakin alalla, kuten: HavMe1. Hav kertoo havainnoinnista

erotuksena haastatteluun (H) ja dokumentteihin (ei merkintää), Me merkitsee metsäalaa

ja 1 ensimmäistä havainnointia. Havainnointipäiväkirjat olen merkinnyt samalla tavalla

esim. (HavMe4).  Dokumenttien osalta käytän normaalia viittauskäytäntöä.
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3.4.2 Haastattelut

Haastattelujen sisällönanalyysi ja sisältöjen erittely tutkimuskysymyksien mukaisesti

kuvaa sitä, miten analysoin haastatteluaineistoa. Käytän haastatteluista litteroituja

tekstejä asioiden etsimiseen, jolloin puheen vivahteet eivät näyttele olennaisinta osaa.

Etsin sekä pyrin havaitsemaan ja tulkitsemaan keskeisiä ominaisuuksia, määritelmiä ja

painotuksia joita haastateltavat ovat kertoneet asiantuntijoina. Haastatteluaineiston

analyysin ja tulkinnan yhteydessä tein vertailua eri alojen välillä, sekä yritin syntetisoida

teoreettista ja käytännön kuvaa neuvonnasta.

Litteroidun aineiston käsittely alkoi sisällön karsimisella, tiivistämisellä ja sitten

koodaamisella. Käydessäni läpi litteroitua aineistoa, kirjoitin tulkintani aiheittain

litteroitujen tekstien päälle. Ensimmäinen aihe ja aloitus oli neuvonnan teoreettisesta

määrittelystä, jolloin keräsin yhteen teoreettiseksi kuvaukseksi tulkitsemani

haastattelukohdat omaksi tiedostoksi. Poimin, listasin ja kategorisoin tulkinnat. Tästä

toisesta, tulkintojen kategorisoinnista alkoi vähitellen muodostua laajemmat

kokonaisuudet 1) yleinen olemus, 2) kytkökset ja erot muihin toimintoihin, 3) neuvonta

tapahtumana: tilanne / käytäntö, 4) sisältö ja sisällön käsittely, sekä 5) politiikka ja

valta, joita mukaillen käsittelen myös löydöksiä.

Tulkitsin siis litteroitua tekstiä ja muodostin niistä yhteneväisiä ryhmiä, jotka kokosin

”yläotsikkojen” alle. Lopullinen jaottelu muotoutui havainnointi ja dokumenttiaineiston

liittämisen yhteydessä. Tulososion ymmärrys - tutkimuksentulos ja sen raportti

muodostuivat asteittain syventyvästi, kuten laadullisessa tutkimuksessa monesti käy.

Liitteessä 3 on haastatteluaineiston analyysi kuvattuna vaiheittain.

3.4.3 Havainnointi ja dokumentit

Havaintoaineiston tehtävänä oli tarkentaa haastatteluiden sisältöä sekä mahdollisesti

tuoda uusia ideoita. Siitä tehtävät päätelmät ovat olleet luonteeltaan kuvailevia. Ne
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täydentävät ja tuovat esimerkkejä haastatteluaineiston tuottamaan neuvonnan

olemuksen teoreettiseen kuvaukseen.

Kirjoitettuani havaintopäivien yhteenvedon aloin käsitellä aineiston sisältöjä. Analysoin

havainnointiaineistoa siten, että haastatteluaineisto muodosti kehikon, johon peilasin ja

jota täydensin havainnointiaineistolla. Käytännössä kopioin haastatteluaineiston

analyysin tuottamien neuvonnan kuvauksien -kohdat kuin analyysirungoksi. Analyysissä

erittelin neuvontaa määrittäviä ja kuvaavia kohtia ja kokonaisuuksia. Lopuksi aloin

yhdistämään ja täydentämään haastatteluaineistoa ja havainnointiaineistoa yhdeksi

tiedostoksi, johon seuraavana vaiheena liitin dokumenttiaineiston analyysin tulokset.

3.4.4 Dokumentit

Dokumentit toivat vahvistavia lisäesimerkkejä aiempiin vaiheisiin. Dokumenttien

analyysin noudatti viimeisenä vaiheena haastatteluiden ja havainnointimateriaalin

analysoimiskaavaa. Luin ja erittelin neuvontaa kuvaavat kohdat erilleen. Etsin

neuvontaan liittyviä määrityksiä ja painotuksia. Huomioitavia asioita olivat muun muassa

neuvonnan ominaispiirteet, historia, tausta-arvot, neuvonnan merkitys, henkilökunta,

koulutus, asiakkaat, laajuus Suomessa ja kytkökset muiden maiden käytäntöihin. Kun

olin siirtänyt tulkitsemani kohdat yhteen tiedostoon, oli tulkintoja siteerauksineen

yhteensä noin 31 sivua.

Vertasin sekä tulkitsin niitä haastatteluista ja havainnoinnista muodostuneeseen

teoreettiseen käsitykseen neuvonnan olemuksesta. Kun olin järjestänyt ja pääpiirteittäin

tarkistanut tulkintani ja niiden erittelyn otsikoiden alle, aloin yhdistämään

dokumenttiaineistoa haastattelu- ja havainnointiaineistoon joista muodostui 69 sivua

löydöstekstiä tulostentarkasteluun.
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4 Löydökset

4.1 Mitä neuvonta voisi olla? – Neuvonta teoriana

4.1.1 Neuvonnan yleisolemuksesta

Neuvonta-aihe näyttäytyi haastatteluissa ja havainnoinneissa sekä neuvomisena että

neuvontana. Tulkitsen neuvomisen olevan konkreettista neuvojen antamista, joka on

verrattavissa opettamiseen. Neuvomisella voi joissain harvoissa tapauksissa olla

voimakkaasti ohjaava (käskemisen kaltainen) ja toiseen vaikuttava luonne. Neuvonta

näyttäytyi laajempana ja suunnitelmallisempana toimintana, jolloin se on verrattavissa

pikemminkin kouluttamiseen, joissakin tapauksissa se olikin sitä. Tämä oli selkeimmin

havaittavissa dokumenttiaineiston perusteella.

Neuvo voi olla oppi, ohje, kehotus, ehdotus, ehdotus ongelmanratkaisuksi tai tuki.

Ohjauspainotteisessa toiminnassa, jolloin käsitellään ihmisen elämää ja menetelmät

ovat yleensä vuorovaikutteisia, yhdessä keskustelemalla tehty päätös tai (elämän)

suunnan hahmotus tai valinta voi olla neuvon kaltainen tai sisältää neuvoja.

Neuvomisen ja neuvonnan olemusta kuvaa haastateltavan toteamus: ” --- siit on ihan

tutkimusta, et neuvojatkin neuvoo sitä suunnilleen sillai et --- ” (HavHaMe1)

Neuvominen siis tapahtuu voimakkaasti pelkistäen: subjekti, predikaatti ja objekti -

tyyppisesti. Neuvonnassa ja neuvomisessa on tekijä, joka tekee jotain jollakin ja

jollekin. Tekemisen suunta, tavoite ja tekijät ovat kohtalaisen selkeästi määritettävissä.

Metsäneuvonnan opettaja totesi kuinka neuvonnan tavoite on käyttäytymiseen

vaikuttaminen, mutta hän mainitsi sen olevan tosi vaikeaa. Hän vertasi neuvontaa

opettamiseen ja siihen, että kun tietää syyn, seuraa tietämisestä oikein tekeminen,

ennemmin kuin siitä että ”on tapana tehdä” tai ”pitää tehdä”. (HavMe3)

Neuvonta eroaa olemukseltaan eri aloilla toisistaan (HavHaMe1), mutta monissa asioissa

on löydettävissä yhtäläisyyttä. Terveydenhuollon haastateltava totesi, että

samankaltaisuutta löytyy: ihminen oppijana – aiheesta ja hänen motivoinnistaan

oppimaan uutta. Toisaalta ohjauksen ja neuvonnan erottaminen ei työvoimahallinnon
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haastateltavasta (HTy) ollut täysin selkeä, jolloin neuvonnan ja neuvomisen eriyttäminen

omaksi keskustelutoiminnoksi voi olla näennäistä.

Neuvonta näyttäytyy seuraavassa terveysneuvonnan sisältöjä määrittelevässä hallinnon

dokumentissa koulutuksen kaltaisena, aiheet ovat laajat ja monipuoliset. Neuvontaan

sisällytettävää tietoa pitäisi soveltaa käytäntöön ja oletuksena on, että neuvontaa

saaneet myös toteuttavat neuvoja.

Terveysneuvonnan keskeisiä aihealueita ovat muun muassa lapsen ja nuoren kasvun ja

psykososiaalisen ja fyysisen kehityksen tukeminen, suun terveyden edistäminen,

ihmissuhteiden, levon ja vapaa-ajan merkitys, median merkitys terveyden ja

turvallisuuden kannalta, ergonomia, imetys ja ravitsemus, painon hallinta, liikunta,

seksuaaliterveyden edistäminen mukaan lukien raskauden ehkäisy, lähi- ja

parisuhdeväkivallan ehkäisy, tapaturmien ehkäisy, tupakoinnin ja päihteiden käytön

ehkäisy, yleisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja infektioiden ehkäisy sekä

soveltuvin osin sosiaaliturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Terveysneuvonnan tulee tukea

tiedon soveltamista käytäntöön ja vastuun ottamista omasta terveydestä.

(STM 2008, 50)

Neuvontaa voi pitää myös konsultointina. Metsäneuvonnan neuvontapalveluja

haluttaisiin kilpailutettavan. Tällöin neuvonta olisi metsänomistajille konsultointia, jota

voisi toteuttaa mikä tahansa taho. Tämä antaa vaikutelman siitä, että on olemassa

jotain yleistä tietoa, jota ammattilaisilla on, ja jota voidaan neuvomalla jakaa.

Ongelmallista onkin kuka tilaa ja kuka tuottaa. Metsäneuvonnan kilpailuttamisessa

korostuu tietoturva: mitä tietoja voi luovuttaa, metsävaratietoja voisi verrata

tilitietoihin. (HavMe2)

 Ei se, mitä teet vaan miten teet sen – neuvonnan sanasto vaihteli.

Terveydenhuollon havainnointikohteena olleen oppitunnin alussa opettaja esitteli

erilaisia termejä ja pareja, kuten kasvatus – kasvattaja, opetus – opettaja ja niin

edelleen. Hän havainnollisti oppilaille, kuinka käytössä on monia termejä. Lisäksi

hän esitteli ohjauksen erilaisia näkökulmia, kuten counselling,

vuorovaikutuskeskeinen ja asiakaslähtöinen ohjaus. Hän näytti myös kuvauksen,
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jossa termejä oli jaoteltu sen perusteella, ”kuinka paljon ammattilainen on

äänessä”. Opetuksessa opettaja on enemmän äänessä counselling-ohjaukseen

verrattuna. (HavTe)

Verrattaessa eri haastatteluja ja toimialoja, ilmeni neuvonnan tarkan määritelmän

puuttuminen. Neuvonta voi olla, ja usein onkin, osa muuta toimintaa, jolloin siitä

käytetään toista sanaa. Neuvonta -sanan korvaaminen esimerkiksi ohjauksella ei

välttämättä muuta tekoa ja asiaa miksikään. Terveydenhuollon haastateltava totesikin,

että koska neuvonta on sisäänrakennettu ja sitä on mallinnettu, pitäisi tehdä tarkka

rajaus, mitä neuvonnalla tarkoitetaan. ”Tämä on oikee suo, pitää tehdä selkeä rajaus,

että mitä sinä tuota, mitä sää sitten haet. Koska, se on niin sisäänrakennettu tähän

sairaanhoitajakoulutukseen, terveydenhoitajakoulutukseen, kätilökoulutukseen kaikki

nämä neuvonnan aspektit.” (HTe)

Työvoimaneuvonnassa neuvontaa ei ilmeisesti ole tarkasti käsitteellistetty, eikä siitä ole

kirjoitettu. Neuvonnan ja ohjauksen erottelustakaan ei ollut selkeyttä ”Se on usein näin

ohjaus ja neuvonta ne kulkevat semmoisena kaksikkona.” (HTy) ” --- Mää koitin katsoa

tuota, en mää huoneestani enkä kirjastosta löytänyt missä ne eroteltas mitenkään.”

(HTy) Terveydenhuollossa havainnointikohteena ollut oppitunti (HavTe) käsitteli

ohjauksen suunnittelua. Opetuksessa käsiteltiin ohjauksen suunnittelua vaihe vaiheelta

keskustellen. Ohjaus-sanan olisi voinut vaihtaa opettamiseen, neuvomiseen tai muuhun.

Yhdessä vaiheessa opettaja kehottikin miettimään, mitä on tärkeää tietää kun menette

luennoimaan aiheestanne.

Neuvonta on prosessi. Toisinaan se on sisäänrakennettu muuhun prosessiin, kuten

ohjaukseen. Neuvonta prosessina hämärtää eri alojen yhteneväisyyttä. Kaikki neuvonta

pyrkii myötävaikuttamaan jonkin asiatilan muutokseen. Toisaalta neuvonta voi liittyä

itse muutostilanteeseen, kuten ” --- osaa ohjata potilasta terveydentilan muutoksissa.”

(HTe). Hoitotyössä ohjaus ja neuvonta kuuluvat hoitoprosessiin ja neuvonta on

rakentunut sen sisälle, myös työvoimahallinnon haastattelussa neuvontaa kuvattiin

prosessina.
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H: Käsitelläänkö niissä tilanteissa miksi tullaan neuvottavaksi tai ohjattavaksi,

vai käsitelläänkö neuvontaa ja ohjausta menevänä tapahtuvana tai

tapahtuvana tapahtumana?

HTe: Se on osa sitä hoitoprosessia.

H: - Se nähdään, siinä nähdään kuitenkin että on alku ja loppu?

HTe: Kyllä joo, ehdottomasti, mutta kato kun asiakkaathan tulee syystä tai

toisesta vapaaehtoisesti ja sen jälkeen se prosessi alkaa.

HTe: Meillähän on piirretty niitä miten tämä neuvontaprosessi sitten eteen eri

vaiheissa.  Kun sinulla on esimerkiksi raskaana oleva, jolla löydetään

virtsanäytteessä glukoosia, siis sokeria, niin miten se lähtee siitä

ruokavalio-ohjeista, neuvoista ja näin edelleen nämä kaikki on tavallaan

sisään rakennettuja tähän systeemiin.

4.1.2 Neuvonnassa välitetään tietoa

Neuvonnassa on kysymys faktatiedon, mutta myös arvojen ja asenteiden

välittämisestä toiselle, ja sen olemukseen liittyy olennaisesti tiedon epäsymmetria.

Neuvonnassa on kysymys tiedon välittämisestä toiselle, neuvojalta neuvottavalle.

Neuvojen tieto, informaatio, tulisi haastateltavien mukaan olla oikeaa ja perusteltua.

”Kai se tuosta lähtee, mitä me äsken puhuttiin. Näitten ammattihenkilöiden se on

velvollisuus antaa oikeata informaatioita, ja myös tukea sitten sen päätöksen, tämän

kohdehenkilön, asiakkaan tai potilaan päätöksen tukeminen. Kai se on sitä, se

neuvonta. Mä neuvon.” (HTe) Neuvonnan tiedonvälitysnäkökulma tulee esille myös sen

poliittisluontoisessa toiminnassa. Poliittisia tavoitteita voidaan neuvonnan avulla viedä

kuin valistuksena kansalle. Metsäneuvonta -kurssin yhtenä osana oli metsäneuvonnan

kytkeytyminen politiikkaan:

HavHaMe1: Nii ja tää on tavallaan sellaista taustaa, et ne ymmärtäs myöskin tän

yhteiskunnallisen kokonaisuuden.  Erilaisista metsäalan toimijoista ja sitten

että kootaan joku valtiollinen metsäpolitiikka, ja sit sitä yritetään valuttaa

ja saada metsänomistajat toimimaan sen mukaisesti.

-Joka sit onnistuu tai ei onnistu. On eri aikakausina onnistunut eri tavoin.

H: -Mut siitä käytetään sanaa neuvonta?
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HavHaMe1: ni, ni

H: -tästä politiikan viemisestä?

HavHaMe1: Niin ni. Näinhän se on metsätaloudessa.

Neuvontaa voidaan luonnehtia myös määrällisenä, jos tarkastelee neuvonnassa

annettavien tietojen määrää ja niiden laatua: Neuvonnassa tietty määrä informaatiota

on siirryttävä neuvojalta neuvottavalle, jotta se tulisi loppuun saatetuksi. ”Sanotaan nyt

niin: On hyvää neuvontaa, on niukkaa, liian niukkaa, on olematonta neuvontaa. Ei ole

mitään standardia, josta kaikki pääsisi läpi, ei yksilö ja päiväkohtaista tilanne ja myös

ehkä niin kuin asiakkaan ja ammatti-ihmisen tämmöisestä vuorovaikutuksesta johtuva,

onko se prosessi onnistunut vai ei.” (HTe)

Hänninen & Kurttila (2004, 285) esittelevät tutkimusta, joka selvitti

yksityismetsänomistajien tietoja metsälain, metsänhoitosuositusten sekä

metsäsertifioinnin monimuotoisuuden ylläpitoon liittyvistä vaatimuksista ja suosituksista,

sen mukaan keskeistä metsäneuvonnan vaikuttavuuden kannalta on osallistuminen. Ne

metsänomistajat, jotka olivat osallistuneet metsäkursseille tai keskustelleet

metsäammattilaisen kanssa erityisen tärkeiden elinympäristöjen tunnistamiseen ja

hoitoon liittyvistä kysymyksistä, tiesivät vastaukset parhaiten. Monimuotoisuusneuvontaa

olisi kuitenkin kehitettävä panostamalla operationaalisten neuvojen ohella

toimenpiteiden ekologisiin perusteisiin, he toteavat. Haastatteluaineistossani ei käsitelty

neuvonnan onnistumisen, vaikuttavuuden tai muuta arviointia, sillä aihe ei sisältynyt

tutkimuskysymyksiinkään.

Vuorovaikutus ja viestintä ovat olennainen osa neuvontaa. Neuvonnan toteuttamiseksi

ja tiedon välittämiseksi aineistossa esiintyi erilaisia menetelmiä. Vuorovaikutus ja

viestintä ovat neuvonnassa olennaisessa asemassa tiedon hallitsemisen ohella.

Terveysneuvonnalla tarkoitetaan tässä asetuksessa sitä terveydenhuollon

ammattihenkilöstön toimintaa, jossa lasten, nuorten ja heidän kehitysympäristöjensä

hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisella terveyslähtöisellä vuorovaikutuksella ja

viestinnällä yksilö-, ryhmä- ja väestötasoilla. (STM 2008, 51)
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Neuvonnan konkreettiseen toteuttamiseen ja asiakkaan – neuvottavan kohtaamiseen

liitettiin myös hyvät tavat ja muu huomioiva viestintä. Työvoimaneuvontaan liittyen

menetelmiksi mainittiin: ”Kielellisin keinoin, nonverbaalisin välinein, ihan sillai et sanot

päivää kädestä, hymyilet, otat katsekontaktia, ihan nämä.” (HTy) Kontaktin luomiseksi

ja ylläpitämiseksi kuuntelu on yksi menetelmä. Neuvonnassa on ennen neuvon antamista

tiedettävä neuvottavan tilanteesta.

Neuvonnassa vaikutetaan toiseen ja hänen tietämykseen. Haastatteluissa todettiin,

että neuvonnassa käsiteltävät asiat koskevat asia-asioita ja ohjauksessa toisen elämään

liittyviä asioita (HTy). Metsäneuvonnan opettaja totesi, että neuvonnassa pyritään

vaikuttamaan toisen käyttäytymiseen (HavMe3). Neuvontaan liitetyistä ilmaisuista on

havaittavissa ja tulkittavissa se, ettei ihmistä pidetä aina täysin itsenäisenä toimijana.

Hänen toimintaansa pyritään vaikuttamaan ulkopuolelta, ohjaamaan ja suuntaamaan

toivotulla tavalla. Sen määrittävät osin muut tahot, kuten julkishallinto.

Neuvonta voi olla ”muun tahon” äänen käyttämistä, ja siksi sen voi tulkita myös

vallankäytöksi. Jonkinlaista neuvontaa ja ohjausta on tapahduttava yhteiskunnan tai

tietyn toimialan rakenteen ja toiminnan ylläpitämiseksi. Neuvonnassa jaettu tieto on

siten ”menettelytapatietoa”: toimi näin niin selviät, ja et myöskään vaikeuta muiden

selviämistä. Yhteinen hyöty on monissa neuvontaan liittyvissä viranomaisdokumenteissa

esillä, mutta usein se hyödyttää myös neuvonnan kohteena olevaa. (vrt. STM 2008, 57–

59.)

Esimerkiksi terveysneuvonnan tavoitteena voi olla selkeästi epäsuotuisaan

käyttäytymiseen vaikuttaminen. Asetuksessa neuvolatoiminnasta, koulu- ja

opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

todetaan: ”Tupakoinnin vähentämiseen tähtäävän terveysneuvonnan tulee sisältyä

odottavien perheiden, alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten sekä opiskelijoiden

ehkäiseviin palveluihin.” (STM 2008, 53)

Arvo ja poliittinen vaikuttaminen voi olla yksi neuvonnan funktio. Neuvontaa ja

koulutusta pidetään metsätaloushallinnon tavoitteiden saavuttamisen

vaikuttamismuotona, yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Neuvonta määrittyy
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vaikuttamiseksi. Vaikuttamisen laadun voi tulkita olevan ”metsää omistavan kansan”

ohjausta metsäpoliittisten tavoitteiden suuntaan. Suuntausta voisi verrata

peruskoulutuksen opetussuunnitelmaan, jolloin KMO 2010 (Kansallinen metsäohjelma)

olisi valtakunnallinen opetussuunnitelma, jota esimerkiksi paikalliset Metsäkeskukset

osin valtion budjetin raameissa toteuttavat.

Metsänomistajien neuvonta sekä metsänomistajien ja toimijoiden koulutus ovat keskeisiä

vaikuttamismuotoja KMO 2010:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Neuvonnassa, koulutuksessa

ja tiedotuksessa metsäkeskukset toimivat usein yhteistyöverkostona muiden toimijoiden

kanssa ja ovat palveluntuottajan roolissa. Metsäkeskusten lisäksi toinen keskeinen

organisaatio yksityismetsätaloudessa on metsänomistajien itsensä hallinnoimat

metsänhoitoyhdistykset. Metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten lisäksi

metsänomistajille neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta tarjoavat myös metsäyhtiöt,

oppilaitokset, pankit, yrittäjät sekä metsä- ja ympäristöjärjestöt. (MMM 2006, 12)

Luonnonsuojelujärjestöjen ehdotuksessa Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja

Lounais-Lapin metsiensuojelun edistämistoimiksi vuosille 2002 – 2010, annetaan kohdassa

6  ”Metsäneuvonnan ja -suunnittelun monipuolistaminen” metsäneuvonnalle ja -

suunnittelulle käyttäytymiseen vaikuttava tehtävä. Neuvonnan olemus muistuttaa

kasvatusta tai koulutusta yleisesti. Neuvonnan sisältö muodostuu siitä mitä painotetaan

sekä mitä asioita tai arvoja pyritään edistämään:

Metso-toimikunnan tulisi osaltaan miettiä keinoja, joilla metsätalousneuvontaa ja -

suunnittelua voitaisiin kehittää suuntaan, joka hyödyttäisi sekä luonnon monimuotoisuutta

että niitä metsänomistajia, jotka metsiensä käytössä haluavat painottaa luonnonarvoja tai

monikäyttöä. Nykyisin metsäneuvonnassa painottuvat arvot ja käytännöt, jotka eivät

vastaa sen enempää metsälain monimuotoisuuden säilyttämistä korostavaa henkeä kuin

metsänomistajien muuttunutta arvomaailmaa. (www.luontoliitto.fi, haettu 7.11.08)

Arvo- ja arvostus asiassa viitataan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion selvitykseen.

Sen mukaan 29 % metsänomistajista painottaa metsien monikäyttöä ja 27 %

virkistyskäyttöä ja ”[m]etsänomistajista 30 prosenttia on valmis vähentämään

tuntuvasti hakkuita alkuperäisen luonnon säilyttämiseksi. Kolmannes metsänomistajista

katsoi myös, että nykyiset metsänhoitomenetelmät estävät luonnon monimuotoisuuden

säilymistä.” (emt.)

http://www.luontoliitto.fi
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Hännisen & Kurttilan (2006, 4) artikkelissa on mallinnettu metsäneuvonnan

vaikuttamisen prosessia:

KUVA1. Hännisen ja Kurttilan monimuotoisuusneuvonnan vaikuttavuutta kuvaava

prosessimalli

Prosessikuvauksessa esitetään, kuinka neuvonnassa, kuten kasvatuksessakin, ensin

”edelläkulkijan” asenteet muuttuvat ja tiedot sekä taidot lisääntyvät. Sen jälkeen

tapahtuu levittäminen eli neuvonta, jolloin ammattilainen levittää oppimaansa ja

omaksumaansa tietoa eteenpäin metsänomistajille. Sen seurauksena oletetaan toivotun

käyttäytymisen eli metsien käsittelyn muuttuvan ja tuloksena tässä tapauksessa on

monimuotoisuuden lisääntyminen metsissä, jota voidaan pitää myös poliittisena ja arvo -

tavoitteena.

4.1.3 Neuvonnan toteutuksesta

Neuvontatilanteessa ja kohteena voi olla yksi tai useampi henkilö samaan aikaan.

Neuvonta voi tapahtua ryhmäneuvontana joka muistuttaa luokkahuoneessa tapahtuvaa

opetusta. Terveydenhuollon ja metsäneuvonnan opetuksessa ryhmäneuvonta ja -ohjaus

miellettiin opetuksenkaltaiseksi, jolloin käsiteltiin esimerkiksi metodeja ja

opetustilanteita.

Esimerkiksi terveydenhuollossa opetuksessa ohjauksen suunnittelua opetettiin samoin

kuin opetuksen tai koulutuksen suunnittelua. ”Niin se, se on ohjauksen suunnittelumalli,

joka lähtee siitä että ketä sinä ohjaat, opetat, kenelle luennoit. Elikkä siinä otetaan

nämä kaikki ulottuvuudet: kenelle, mitä, miten, millä välineillä. Ja siinä on niin kuin
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paino siinä, että tuota tämä erilaiset ihmiset oppijoina. Se on niin kuin, siitä se lähtee

liikkeelle.” (HTe) Myös neuvontajärjestöjen tuloksellisuutta käsittelevässä arvioinnissa

(OPH 1993), monet toiminnot olivat kuvausten perusteella luokkaopetusta. Neuvonta

mielletään synonyymiksi koulutukselle: esimerkiksi metsäneuvonnan opettaja (HavMe2)

totesi, ettei neuvonnassa kouluteta yhteismetsien perustamiseen.

Toisaalta erilaisille ryhmille tapahtuva opetus voidaan toteuttaa mallioppimista

hyödyntäen, tällöin opetus tapahtuu kentällä, arjessa. Mallien avulla voidaan esimerkiksi

levittää ajatuksia tai käyttäytymismalleja. Tällöin pyritään vaikuttamaan mielipiteisiin

tai vaikka terveystottumuksiin, kuten hammashygieniaan (esim. STM 2008:37).

Ensimmäistä lasta odottavat perheet luovat perustan koko perheen kehityskaarelle.

Esikoinen toimii mallina ja esimerkkinä sisaruksilleen tahtomattaankin. Tiedetään, että

tavat ja tottumukset myös suuhygienian, hampaiden harjaustottumusten ja makean

käyttötottumusten suhteen ovat hyvin muuttumattomia. Tällöin on parasta vaikuttaa

perheiden tapoihin heti alkuvaiheessa. (STM 2008, 57.)

Metsätaloudessa on perinteisesti hyödynnetty mallioppimista. Mallina on voinut toimia

kunnioituksen kohteena olleet metsänomistajat:

Hirvosten suvun Kauppala-tila Rääkkylän kirkonkylässä on esimerkki tilasta, jonka kautta

toteutettiin pitkään käytössä ollutta metsäneuvonnan menetelmää. Tietoa

metsätaloudesta ja sen uusista menetelmistä levitettiin viemällä se ensin

mielipidejohtajille, jotka olivat usein keskimääräistä suurempien tilojen omistajia.

Toisessa vaiheessa muut metsänomistajat omaksuivat uudet menettelytavat

mielipidejohtajilta ja näiltä mallitiloilta. Toimintatapa oli käyttökelpoinen silloin, kun

pääosa metsänomistajista asui samalla paikkakunnalla perinteisessä maaseutuyhteisössä.

(www.metsakeskus.fi.)

Neuvontaa ja ohjausta ei voi oppia vain lukemalla, vaikka taustalla voi olla teorioita.

Se on verrattavissa tilanteessa muotoutuvaan toimintaan, kuten opettamiseen tai

ohjaukseen. Neuvontaan liittyviä asioita ei voi oppia vain lukemalla (HTy). Olisi hyvä

miettiä omia kokemuksia. Vastaavasti kuin työvoimahallinnossa, terveydenhuollossa

käsiteltävien asioiden moninaisuus, limittäisyys ja kytkökset käytännön suorittamiseen

http://www.metsakeskus.fi.
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saavat neuvontaosaamisen näyttämään praktisen tiedon hallinnalta ja käytännön

osaamiselta.

Terveydenhuollosta todettiin ”että suurin osa heidän työstä ohjausta ja neuvontaa. ---

Yhtä merkittävä kuin kädentaidot, koska et voi mennä edes verikoetta ottamaan, jollet

edes jollain lailla sitä miten sen potilaan pitäisi. - Se on joka hetkessä mukana.” (HTe)

Tällöin neuvonta ei ole pelkkien teoreettisten tietojen siirtämistä, vaan sen olemukseen

ja sisältöön kuuluu jotain muuta ja olennaista, sellaista mitä oppii käytännössä. Tilanne

vaikuttaa neuvonnan toteutumismuotoon ja on verrattavissa opettajan ammattiin ja sen

harjoitteluun: on teorioita, pedagogiikkoja, didaktiikkoja ja metodeita, mutta

opetuksessa nämä eivät välttämättä ole erotettavissa tai hyödynnettävissä (vrt. esim.

Lahdes & Kari 1994, 25–45). Työvoimahallinnon haastateltava kertoo miten

ratkaisukeskeisiä ja sosio-dynaamisia toimintatapoja harjoitellaan ohjauskoulutuksessa:

HTy: Tehdään harjoitus siitä. Mää oon sitä mieltä, tää on mun mielipide. Ja

näköjään muittenkin ohjauskouluttajien. Että ei näitä pysty sillai että ku

luet kirjasta, että:  Aha! -näin , niin –Mitä siitä opit?

Että harjoittelemalla oppii ja kokeilemalla miltä ne tuntuu, tehä ja sitten

soveltamalla käytäntöön. Sitten tutkimalla sitä miten se toimi, vähän

miettimällä sitä ja sitten palaamalla.

H: - nii että loppuviimein, ne mistä se sitten koostuu, niin sekä (päällekkäin)

HTy: Teoria, harjoittelu, käytäntöön soveltaminen ja sen soveltamisen

reflektointi. Oikeastaan se on näin.
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4.2 Neuvontaan kytkeytyvät toiminnot

4.2.1 Neuvonta, ohjaus, ja tiedon jako
Et käydään se asia läpi. Ja sitten riippuen sitten mitä tässä on tullut esille ja ilmi

tässä haastattelussa, niin ryhdytään työskentelemään ja se työskentely voi olla:

Se voi sitten se olla ihan, huomaa että, tämä ei tiedä näitä asioita - jakaa tietoa.

 Aha! Selvä! - Tämä kysyy jotakin, jolloin siirrytään tähän neuvontaan, eli mää

olen silloin asiantuntija, joka  annan silloin asiantuntija-apua.

Tai sitten ihminen on ikään kuin sellaisessa vaiheessa, että vaatii vielä enemmän

sitä hänen oman elämänsä käsittelyä - jolloin se on enempi ohjausta. (HTy) (kts.

Työministeriö 2002, 8)

Tässä luvussa käsittelen neuvontaa suhteessa erilaisiin toimintoihin, jotka ovat

samanlaisia sen kanssa, mutta samaan aikaan myös eroavat siitä. Näitä toimintoja ovat

muun muassa tiedon jako, ohjaus ja opetus.  Työvoimahallinnon haastateltavan kanssa

hahmottelimme sitä, kuinka neuvonta, ohjaus, tiedon jakaminen, opetus, markkinointi,

konsultointi, mentorointi ovat pisteitä jatkumolla. Neuvonnassa asiat ja menettelyt

vaihtelevat ja sen myötä painopiste siirtyy esimerkiksi ohjaus – neuvonta – tiedon

jakaminen -akselilla. Neuvonta kytkeytyy yleensä moniin muihin toimintoihin ja olisi

mallinnettavissa sekä kuvattavissa niidenkin avulla.

Neuvonta muistuttaa tiedon antamista ja ohjausta, vaikka se esimerkiksi Ohjus 2002 -

raportissa (Työministeriö 2002, 8) erotetaan niistä. Painotuserot, vaikka olisivatkin

olennaisia, tulevat esille vaikeasti havaittavina, osana yleistä vuorovaikutusta: ”Joo se

on niin kuin ihmisten keskenäinen vuorovaikutus on aina niin. Ei sitä voi tällai että:

Aha! Nyt mä lopetin tämän neuvojan työn ja siirryin..” (HTy)

Ohjus-projektin raportissa (Työministeriö 2002, 7.) todetaan, että laadukkaan ja

tuloksellisen asiakaspalvelun kannalta on olennaista arvioida, missä yhteydessä ja miten

soveltaa ohjausta, neuvontaa tai tiedon jakoa kunkin asiakkaan palvelussa. Palvelun eri

muodot ja piirteet näkyvät ammatinvalintapsykologin, työvoimaneuvojan sekä

koulutusneuvojan työssä, mutta korostuvat eri tavoin. Raportissa todetaan, että

työvoimapalvelujen tarjonnassa pyritään ensiksi tarjoamaan itsepalvelua, ja mikäli se ei
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riitä, tarjotaan asteittain syveneviä palveluja palvelutarpeen mukaan. Asiakkaan tarve

olisi kyettävä tunnistamaan (mt., 3). Terveydenhuollossa ohjaukseen liitettiin omasta

terveydestään huolehtimiseen kasvaminen: ”Ohjauksesta voidaan käyttää rinnakkain eri

käsitteitä: neuvonta, terveysneuvonta, opetus ja tiedon antaminen.”, vaikkakaan niitä

ei pidetä synonyymeinä (Kyngäs ym. 2007, 5). Neuvontaa ja sitä lähellä olevia termejä

käytetään rinnakkain ja päällekkäin.

Neuvonnassa, tietojen jakamisessa ja ohjauksessa on samoja elementtejä. Esimerkiksi

jokaisessa (tiedonjaossa, neuvonnassa ja ohjauksessa) ollaan kontaktissa toiseen

henkilöön ja niihin sopii aktiivinen kuuntelu, työvoimahallinnon haastateltava totesi.

Asiat voivat myös olla toistensa sisällä olevia, jolloin neuvonta voi olla osa ohjausta tai

kuten työvoimahallinnon haastateltava (HTy) huomautti myös, että joskus opettaminen

lähestyy ohjausta.

4.2.2 Neuvonta ja tiedon jako

Aikuisopiskelun tietopalvelujen, neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen -raportissa (THJ

365, 6) keskeisiä käsitteitä esiteltäessä tietopalveluista todetaan, että niitä on

kahdenlaisia. Ensinnäkin internetiin tuotettuja palveluja, joita voi käyttää hyväksi

omatoimisessa tiedonhaussa. Toiseksi tietopalveluihin kuuluu asiakkaan tarvitsemien

tietojen antaminen, esimerkiksi koulutuksesta, tutkinnoista ja urapalveluista. ”Tiedon

tuottaja huolehtii tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä.” (mt. 6, 29.) Tiedon

jaosta todetaan, että asiantuntijat tuottavat myös aineistoja, oppaita ja nettisivustoja

asiakkaiden käyttöön, sekä tarjoavat tiloja ja itsepalvelupäätteitä käytettäväksi.

Neuvonnan, tiedon jakamisen (tai tiedonannon) ja ohjaamisen erot tulevat esille

erityisesti ammattilaisen, neuvontaa tarjoavan osapuolen, tietämyksessä, tilanteessa ja

tavassa toimia. Neuvontaan liittyy asiantuntija-apu. Tiedon jakamisessa tietoa jaetaan.

Asia ei ole ongelmallista, vaan toiselle annetaan tietoa, koska toisella sitä ei ole.

Työvoimatoimistojen koulutusneuvontaa esittelevällä verkkosivulla oli kaksi kohtaa:

toisessa annetaan neuvojan yhteystiedot, jälkimmäinen toteaa itsenäisen tiedonhaun

mahdollisuudesta (www.mol.fi a).

http://www.mol.fi
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4.2.3 Neuvonta ja ohjaus

Työvoimahallinnon haastattelussa totesimme, kuinka ohjauksen määritteleminen ja

suomentaminen on hankalaa. Suomessa erityisesti ohjausammateissa, kuten opintojen

ohjauksessa tai työvoimaohjauksessa voidaan käyttää sanoja ohjaus, neuvonta tai ohjaus

ja neuvonta.  Myös englanninkielen lyhennettä IAG:a (Information, Advice and Guidance)

mukailevaa ilmaisua TANO – tiedon anto, neuvonta ja ohjaus käytettiin yhdessä

työterveydenhuollon raportissa (Palmgren ym. 2008).  Englanninkielen counselling ei

esimerkiksi tarkoita ohjausta siinä mielessä kuin sitä käytetään Suomessa.

Työvoimahallinnon haastateltava toteaa: ”Sit tää counselling niin kuin, sää oon

perehtynyt tähän käsitteen määrittelyyn. Mää on itte kans jahkannu sitä aikani, että ko

se on niin..  Se on huono sana, ohjaus on hirveen huono sana” (HTy). Neuvonnassa

pysytään asiassa, eikä mennä ohjaamaan toisen elämään, mitä taas ohjauksessa

tapahtuu ohjattavan aloitteesta, yhdessä hänen kanssaan.

H: --- tai jokin tän tyyppinen lause, muistan että se ohjaus jakaantuu silla
jollain tapaa poies neuvonnasta tai neuvonta pois ohjauksesta

HTy: Joo niin olikin, se oli tuon Onnismaan ajatus.
H: Onnismaa jossakin, onko se kuinka pätevä, tai mitenkä sitten

käytännössä?
HTy: Niin mää ajattelen, että se varmaan tarkoittaa sellaista tilannetta, että

jos tavallaan puhutaan toisen ihmisen elämästä ja elämään liittyvistä
jutuista, jossa hän on selkeästi asiantuntija, jos sää siinä kohdissa rupeet
antaa neuvoja, niin sä meet pois sun. Mut sit jos sää annat neuvoja
siihen sun työhös liittyvistä asioista tai työhakuun liittyvistä, niin sit se
on ihan ok. Et se on, et missä se neuvonta, missä kohdassa, mihin
asioihin se kohdistuu. -Jotain tämmöstä

Neuvontaa ja ohjausta käsitellään Työhallinnon julkaisussa 365. Neuvonnan todetaan

perustuvan asiantuntijatietoon: asiakkaalle neuvotaan sopiva toimintatapa, hän päättää

neuvon noudattamisesta. ”Asiakas odottaa saavansa ongelmaansa asiantuntijanapua

neuvon muodossa. Hän on neuvon pyytäjä ja vastaanottaja.” (THJ 365, 6; myös

Työministeriö 2002, 8) Neuvonta ja ohjauspalveluja voidaan toteuttaa henkilökohtaisesti

kasvotusten, puhelinpalveluna tai sähköisenä verkkoneuvontana sekä ryhmäpalveluna.

Ohjauksen mainitaan edistävän keskustelun keinoin asiakkaan itsetuntemusta, kykyä

parantaa omaa elämäänsä ja tehdä päätöksiä. Asiakas osallistuu aktiivisesti pulmiensa

ratkaisemiseen, ja työskentelyn lähtökohtana on hänen tavoitteensa ja tulkintansa.
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”Asiakas on oman elämänsä asiantuntija.” (mt., 6) Ohjauksen välineiksi luetellaan

henkilökohtainen ja ryhmäohjaus, soveltuvuustestit, kokeilut ja tutkimukset sekä

puhelin ja sähköposti. Ohjaukseen sisällytetään mahdollisia testejä tai tutkimuksia,

jotka viittaavat tyypillisesti psykologin toimenkuvaan ja alueeseen. (THJ 365, 6, 29–30.)

”Mut jos sitten ajattelis tommosia menetelmiä. Siis aktiivinen kuuntelu menetelmenä,

sehän sopii näihin kaikkiin, (tiedon jako, neuvonta ja ohjaus) koska sun tarvii saada

selville mikä sen tarve on. Mut visualiset menetelmät kun piirretään kuvaa jostain

asiasta tai elämänkentästä niin se on sit jo selkeästi ohjauksellinen menetelmä.” (HTy)

Terveydenhuollossa tuli esille asiakkaan rooli apua ja tietoa tarvitsevana varsinaisen

ohjaustoiminnan lisäksi. Ohjaus näyttäytyi terveydenhuollossa ennemmin

vuorovaikutuksellisena ohjaamis-menetelmänä, kuin elämän suuntaa koskevana

ohjauksena, niin kuin se mielletään työvoima-alalla. Ohjausta annetaan myös

oppilaitoksissa. Aikuisten ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa oli

havaittavissa kahdenlaista ohjauksen tarjontaa: opetukseen integroiden tai ohjaus ja

opetus hajautetaan, työhallinnon selvityksessä vain alle kymmenesosalla oli opinto-

ohjaajan pätevyys (THJ 365,14).

H: Mitenkäs jos .. neuvonta vois olla sitten esim. suhteessa ohjaukseen –tai?

HTe: Se on osa sitä, että me tuota tavallaan katsotaan, että se ammatti-ihminen

pystyy varioimaan niitä toimintatapojansa. Elikkä joskus se on ihan

opetusta, siis pidät ryhmää, opetat uusia asioita, joskus taas lähdet just

tästä counselling. Sen takia kysyin näitä termejä.  Itse tykkään tästä

counselling, elikkä tällaisesta vuorovaikutteisesta..

Työvoimahallinnon haastateltavan mukaan ohjattavaksi tai neuvottavaksi tulon syyt

määrittävät sitä mitä tapaamisessa tehdään (tiedon jako, neuvonta tai ohjaus).

Alkuhaastattelussa esille tulevien asioiden mukaan sovitetaan se, mitä asiakkaan kanssa

tehdään. Terveydenhuollossa painotus ja lähtökohta oli siinä, että ongelma tai kysymys

on neuvontatilanteessa jo olemassa.  Ohjaus näyttäytyi työskentelyotteena tai

ongelmanratkaisutapana. Työvoima-alalla asia näyttäisi olevan hieman toisenlainen;
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ohjauksessa tuota kysymystä tai ongelmaa asetellaan, hahmotellaan ja muotoillaan,

kenties vasta muodostetaan.

Haastattelujen perusteella ohjauksen ja neuvonnan eroksi voisi kiteyttää käsiteltävän

asian laadun: kun on kyse ihmisen elämästä ja siihen liittyvistä asioista kyseessä on

ohjaus. Neuvonnassa kysyjällä on ongelma, jonka ratkaiseminen vaatii tietoa jota

neuvojalla on. Neuvoja tietää asian, on asiantuntija ja antaa asiantuntija-apua ongelman

ratkaisuun. Kun asiana on ihmisen oman elämän käsittely, silloin paino siirtyy

ohjaamiseen (esim. Onnismaa 2007, 27; Työministeriö 2002 8, vrt. 13–15; haastattelut)

jota kuvaa tiedon vuorovaikutuksellinen ja sosiaalinen rakentuminen. Vaikka

puhutaankin asia-asioista, voi niihinkin liittyä vahvoja tunnesiteitä. Havainnoinnissa

(HavMe2) ilmeni kuinka joku metsäomistaja oli pitänyt metsäänsä Karjalana eikä

hakannut sitä. Tämä havainnollistaa asiaan, metsäomaisuuteen, kiintymisen

tunnetasolla.

4.2.4 Muita neuvotaan kytkeytyviä toimintoja

Auttaminen, tukeminen, vuorovaikutus ja viestintä, markkinointi ja myynti, vuoro-

vaikutuksellinen tukeminen ja auttaminen, opettaminen ja opastaminen tulivat esille

haastatteluiden yhteydessä. Neuvonta osana myyntityötä tai asian tarjoamisena

neuvottavalle painottui eniten metsäneuvonnassa. Metsäneuvonnan opettaja totesi, että

käytännössä neuvontatilanteet voivat liittyä myös myynti- ja ostotilanteisiin.

Metsätaloudessa puunostaja voi ostotilanteessa neuvoa metsään liittyvissä asioissa ja

samalla markkinoida edustamansa tahon muita palveluita, kuten

metsäpalvelusopimuksia.

Viestintä ja vuorovaikutus ovat olennainen osa neuvonnan toteuttamisessa.

Terveydenhuollon haastateltava käytti tiedon siirtämisestä sanaa tarjoaminen.   Hän

totesi myös kuinka neuvojan tulee perustella ja havainnollistaa neuvontatilanteessa,

jotta asiakas voi itse tehdä päätökset.

Joo! Nyt tulit asian ytimeen. Siinä on se viestinnän osuus eli sunhan täytyy saada

se toiselle ihmiselle ymmärrettävällä tavalla se asia selitettyä. --- Et jos sää vaan
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syydät sen infon, kuuntelematta sitä toista ihmistä, ymmärtääkö se mitään. Sun

pitää esitää tarkentavia kysymyksiä. Sun pitää osata sanoa ne asiat

ymmärrettävällä kielellä. --- (HTy)

Kasvatus vai asiakkuus? Terveysneuvontaan voidaan sisällyttää ohjausta

kasvatustarkoituksessa, jolloin neuvonta on laajempi käsite ja ohjaus konkreettista

kasvatustoimintaa asiakkaan kanssa. Esimerkiksi asetuksen mukaan terveysneuvonnassa

todetaan tarvittavan yksilöllistä ohjausta, jotta lapset ja nuoret löytäisivät heitä

kiinnostavia liikuntatapoja ja omaksuisivat fyysisesti aktiivisen elämäntavan. Samalla

todettiin, että lapsen tottumukset kehittyvät perheen tottumusten osana. Toisaalta

neuvontaan liitetään asiakaspalvelu ja asiakassuhde, mikä muuttaa sen olemusta

erilaiseksi esimerkiksi verrattaessa lapsien kasvatukseen. (STM 2008, 35; 52–53.)

Neuvonnalle asetetut tavoitteet näyttäytyvät joissakin yhteyksissä kuin

kasvatustavoitteilta: instituutio ja ympäristö kasvattavat. Neuvolassa voidaan opettaa

vuorovaikutusta, tukea sekä huomioida hoiva ja huolenpito:

Tärkeitä terveysneuvonnan aihealueita ovat lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus

ja sen tukeminen, lapsen iänmukainen hyvä hoito ja huolenpito, lapsen kehitystä edistävät

kasvatustavat ja leikki. Tärkeää on myös keskustella vanhempien kanssa lapsen itsetunnon

tukemisesta ja temperamenttierojen merkityksestä. (STM 2008, 57.)

Tällöin kasvatettavana ovat vanhemmat neuvonnan kautta, mutta hyötyjänä ja

lopullisena kasvatettavina ovatkin lapset. Myös asetuksen kuvaus seksuaalineuvonnasta

on kuvausta kasvatustavoitteista ja neuvonnan luonne on kasvatuksellisesta, lopussa se

kuitenkin kytketään palveluun:

Alle kouluikäisten ja alakoululaisten seksuaalineuvonnan tulisi luoda pohjaa hyville

ihmissuhteille ja toisten ihmisten kunnioittamiselle. Lisäksi tavoitteena on kehittää

ymmärrystä omasta kehosta ja itsemääräämisoikeudesta. Koulu- ja

opiskeluterveydenhuolto ovat terveystiedon opetuksen ohella keskeisessä asemassa nuoren

seksuaalikasvatuksessa. Nuorten tulee saada neuvoja ja apua seksuaalisuutta koskeviin

kysymyksiin helposti lähipalveluina, sillä helppo pääsy vastaanotolle on nuorille

ensiarvoisen tärkeää. (STM 2008, 58–59.)
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Asiakkaan ja kasvatettavan ero on arkikielessä selkeä. Asiakas saa jotain, kun taas

kasvatettava on usein luonteeltaan tekemisen kohde. Asiakkuuteen yhdistyvä palvelu-

sana viittaa taloudelliseen toimintaan. Terveydenhuollossa ja työvoima-neuvonnassa

myymisen ja markkinoinnin sanastot puuttuvat, mutta asiakaspalvelu ja siihen

kytkeytyvät periaatteet näkyivät niissäkin. Metsäalan neuvonnan luonne

asiakaspalveluna tuli esille eri aineistoissa.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio tuottaa ´Hyvä metsäneuvoja´ –tutkintoja. Tapion

verkkosivuilla (www.tapio.fi c) on esite opetusta tarjoaville tahoille opetusaineistosta,

jota käyttämällä voidaan valmistautua ´Hyvä metsäneuvoja´ – osaamiskokeeseen.

Verkko-opetuksen aihekokonaisuudet ovat:

”1. Johdanto opiskeluun - Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

2. Arvolähtökohdat - Hyvä metsä kaikille!

3. Vuorovaikutus-, viestintä- ja esiintymisvalmiudet - Sinä hyvä, minä hyvä!

4. Asiakassuhteiden hallinta - Kohtaamisesta luottamukseen!”

Aihekokonaisuudet vaikuttavat samankaltaisilta kuin opetuksessa. Ne kuvaavatkin

koulutuksen sisältöä, mutta viittaavat siihen, mitä neuvonnassa oletetaan olevan

olennaista opittavaksi. Toinen aihekokonaisuus antaa suuntaa, kolmas kohta osoittaa,

että vuorovaikutus ja viestintä ovat menetelmiä. Neljäs kohta tuo ilmi metsäneuvonnan

liittymisen markkinointiin ja talouteen.

Vaikka neuvonta muistuttaisi kasvatusta ja opetusta, otsikko ”Asiakassuhteiden hallinta -

Kohtaamisesta luottamukseen!” määrittää neuvottavan ja neuvojan välisen suhteen

asiakassuhteeksi, mikä muuttaa sille annetun merkityksen luonnetta. Myös

terveydenhuollossa (esim. Kyngäs 2007) potilaasta käytetään sanaa asiakas.

Asiakassuhteiden hallinta viittaa toiminnan organisoimiseen, mutta toisaalta vahvasti

taloudelliseen tai muuhun hyötyyn. Hallinta -sana viittaa toiminnan olevan

neuvontataholta lähtöisin ja sille hyödyllistä. Otsikon jälkimmäinen osa pehmentää

toisen tilanteeseen puuttumista lähemmäksi, jos ei tasavertaiseen, niin ainakin

aikuiskasvatuksen tai ohjauksen humanismiin pohjautuvien kriteerien suuntaan.

– Tasapainoillaan vaikuttamisen ja toisen itsemääräämisen kanssa.

http://www.tapio.fi
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Opastaminen ja ongelmanratkaisu voivat olla osa neuvontatoimintaa. Neuvontaan

liittyy myös auttaminen, toisaalta tukeminen ja opastaminen: ”Mutta kun hän ryyppää,

hän tietää juuri sen, että tuota miten vaikuttaa hänen lapseensa. Ja sitten lähtee: että

tämä on minulle ongelma, niin voinko saada tukea. Ja sitten mennää syvemmälle ja

sitten se on, että teet näin, näin ja näin..” (HTe) Neuvominen voi olla selkeiden

ohjeiden antamista: ”Mutta jos nyt ajattelen kätilötyössä, sinä annat selkeitä ohjeita:

nosta takapuolta – ponnista – niin että se voi olla, mennä, se voi olla ihan tällaiseksi

instruction, niin kuin tavallaan ohjeiden antamista.”(HTe).

Neuvonnassa voidaan ratkaista neuvottavan ongelmaa. Ongelmapainotuksen vaarana on

asiakkaan näkeminen potilaana, puutteellisena tai muuten vajavaisena, jolloin

lähtökohtaisesti hän on alisteisessa ja epäpätevän asemassa. Ohjauskirjallisuudessa tai

vuorovaikutteisissa menetelmissä (esim. Onnismaa, Pasanen & Spangar (toim.) 2000, 6-7)

tällaista asetelmaa ja lähtökohtaa halutaan välttää.  Ratkaisukeskeisiä menetelmiä

voidaan käyttää, kun on ongelma johon tarvitaan apua. Neuvontatapahtumassa

mahdollisesti saadaan tuo apu. ”Joo opetan, ratkaisukeskeisiä esimerkiksi: siinä on ihan

yksinkertaisia kysymyksiä, joita ihmiset voi käyttää. Jos - sää voit ihan mennä ja

kokeilla.” (HTy1) Ratkaisukeskeiset menetelmät tulivat esille työvoimahallinnon

haastattelussa.

Tiedon käyttämisen tavoitteena ja tarkoituksena voi olla virheiden välttäminen, mikä

näyttäytyy ongelmien ratkaisulta ennakoidusti. Yleinen sanonta neuvoo oppimaan toisten

virheistä sekä toisaalta ”ottamaan neuvoista vaarin”. ”Virhevalintojen tai

epärealististen suunnitelmien välttämiseksi erityisesti mittavampien urasiirtymien ja

elämänmuutosten tueksi tarvitaan osaamistarpeita ja oppimisvaihtoehtoja analysoivia

ohjaus- ja neuvontapalveluita.” (THJ 365, 23.) Tässä ohjaus ja neuvontapalveluiden

välineillä on tietoa analysoiva merkitys. Niiden rooli vaikuttaisi olevan hieman erilainen,

kuin ohjauskirjallisuudessa olevat vuorovaikutteiset menetelmät. Sitaatti antaa kuvan

siitä, että osaamistarpeita ja oppimisvaihtoehtoja voidaan analysoida palvelun

kaltaisesti ja sen perusteella tietäen, mikä on virhevalinta tai epärealistista. Tietäminen

vaikuttaa olevan sitä, mikä kuulostaa kovin paremmin tietämiseltä. Onnismaa (2000,

295, 303) käyttää tästä ilmaisua ensimmäinen asiantuntijuus. Ohjausammattilaisuutta
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kuvataan raja-asiantuntijuudeksi: rajapintoja voidaan määritellä ja neuvotella,

esimerkiksi suhteissa asiakkaaseen tai organisaatioon.

Edistys ja palvelu kuvaavat neuvontaa. Neuvonnalla pyritään edistämään esimerkiksi

terveyttä, työllistymistä tai vaikka metsätaloutta laajemmassa mittakaavassa,

valtakunnallisestikin. ”Se meidän idea on, että meillä olisi jonkinlaiset

kasvatustieteelliset ajatukset tästä jutusta ja sitten sen pohjalle asiakaskeskeistä

neuvontaa, jonka tarkoituksena tietysti se terveyden edistäminen.” (HTe) Neuvonta

voidaan nähdä myös pyyteettömänä palveluna tai hyödyttävien vinkkien antamisena

neuvottavalle. Hyötynäkökulma voi näkyä esimerkiksi taloudellisena etuna, parempana

terveytenä tai työllistymisenä. Tällöin esimerkiksi metsänomistajalle kerrotaan

mahdollisuuksista saada tukia tai eri menettelytapojen hyödyistä taikka työttömälle

kerrotaan työpaikoista tai koulutuksesta. Neuvonta edistää tällöin neuvottavan

tilannetta.

H: -Niinpä, eli mistä tieto tulee tavallaan tai sellainen tavallaan laajempi
kysymys.

HavHaMe1: Niin.
Et sitten on havaittu. On katottu jossain, vaikka millaisia koulutuksia
Metsäkeskuksissa järjestetään. Sillähän on metsäverotuksesta valtavan
paljon koulutusta, jolla taas tavallaan halutaan ehkä edistää tavallaan sitä,
että se tulis se metsänomistaja mahdollisimman hyvin tavallaan
huomioneeks ne edut mitä hän voi  saada siitä metsänomistamisesta
verotuksessa. Ja tän tyyppisiä

Koulutusjärjestelmissä opittavan tiedon hyödyllisyyttä perustellaan monesti pitkänajan

hyödyillä, kuten sivistyksellä, neuvominen näyttäisi eroavan tästä siten, että

mahdollisuus hyödyntämiseen tapahtuu (lähes) välittömästi tai pian lähitulevaisuudessa.

Neuvonta voi hyödyttää nyt tai tulevaisuudessa. Opetuksessa ja koulutuksessa,

kehittymisen tai yksilönkasvun näkökulmasta hyödyt voivat olla tulevaisuudessa tai olla

abstrakteja.

Neuvonta on koulutuksen kaltaista. Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja

opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun

terveydenhuollosta (STM 2008:37) havainnollistaa kuinka neuvonnan tulisi tapahtua

suunnitelmallisesti, yhteistyössä ja saumattomana jatkumona. Kansanterveydestä

huolehtiminen on terveydenhuollossa laaja näkökulma, kuten peruskoulutuksen
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suunnittelu ja toteutus opetusministeriössä. Elinikäisen oppimisen tavoitetta voi verrata

ajatuksiin suunnitelmallisesta ja eri suuntiin saumattomasti jatkuvasta terveyden

edistämistoiminnasta:

Jotta terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sisältö voidaan saada

tarkoituksenmukaiseksi, kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen tulee

vahvistaa neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten

ehkäisevälle suun terveydenhuollolle ja opiskelijoiden suun terveydenhuollolle

yhtenäiset toimintaohjelmat huomioiden yhteistyö sosiaali- ja päivähoitopalvelujen

sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjän kanssa. Koko ikäluokan yksilöllisten

terveystarkastusten ja niiden pohjalta suunnitellun terveysneuvonnan tulee muodostaa

lapsen, nuoren ja perheen kannalta yhtenäinen ja saumattomasti jatkuva

kokonaisuus. Palveluja järjestettäessä tulee kiinnittää huomiota lapsen ja nuoren sekä

koko perheen osallistumiseen ja lapsen ja nuoren kehitysympäristöihin.

Terveystarkastuksista ja -neuvonnasta saatuja väestön terveydentilan seurantatietoja

tulee soveltuvin osin käyttää palvelujen suunnittelussa. (STM 2008, 24.) (lihavointi SH)

”Toiminnan suunnittelun lähtökohtana tulee olla kansallisten terveyden edistämisen

ohjelmien tavoitteet sekä neuvolatyötä, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskevat

valtakunnalliset oppaat ja laatusuositukset.”(STM 2008, 25) Paikalliset ja seudulliset

olosuhteet otetaan kuitenkin huomioon, samoin kuin koulun ja luokan tilanne

kouluopetuksessa. Vaikka palvelut suunniteltaisiin ja toteutettaisiin valtakunnallisella ja

kunnallisella tasolla, on perustavana lähtökohtana toiminnan huomioiminen ja vieminen

yksilölliseksi ja tarpeen mukaiseksi, mahdollisesti yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Terveystarkastusten perusteella tulleita tietoja tulee huomioida terveysneuvonnan ja -

tarkastusten toteuttamiseksi tarvittavien palvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja

arvioinnissa. Terveydenhuollossa neuvonta on osa terveyden edistämistä. (STM 2008, 25–

26.) Neuvonnassa on tällä tavoin kysymys myös opetustapahtumasta: on neuvoja, oppija,

opittava, joskus uusikin asia sekä motiivi (HTe).

Oppiminen on neuvonnassa olennaisessa asemassa, muun muassa Kyngäs ym:n (2007)

terveydenhuollon oppikirjassa. Terveydenhuollon haastattelussa tuli esille erilaiset tavat

ja tyylit oppia. Haastateltava totesi, kuinka hän kertoo oppilailleen: ”Että kun te näette

niin kuin tavallaan kuin koko tämän koko porukan niin, kuinka erilaisia te olette, ette
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voikkaan opettaa niin kuin itse opitte.” (HTe). Erilaiset tavat oppia vaikuttavat täten

neuvontatilanteeseen ja tiedon vastaanottamiseen. Haastateltava totesi, että kysymällä

voi selvittää toisen tarvetta ja oppimistapaa. ”Niin sinä voit kysyä, että opitko sää

helpommin tekemällä tai haluatko sää lukea tästä asiasta vai näytänkö sulle mallin.

Elikkä ottaa sillä lailla asiakkaan huomioon, että ei lähde siitä omasta mallista vaan ja

kysyy mikä olisi sinulle se kaikesta helpoin tapa.” (HTe)

4.3  Neuvonnan, neuvottavan ja neuvojan tavoitteet

4.3.1 Motiivit neuvontaan

Neuvominen ja opettaminen voivat olla kiinnostuksen kohteena monelle asiantuntijalle.

Heillä on mahdollisesti tarve saada viestittyä asia toiselle tai tarkoitus saada toinen

muuttamaan käytöstään tavalla tai toisella. Voisikin arvella, että monella asiantuntijalla

on kiinnostus kasvatustieteisiin ja opettamiseen juuri tästä viestittämis- ja

vaikuttamisnäkökulmasta. Halutaan saada viestitettyä ja opetettua asia toiselle

mahdollisimman hyvin. Tällöin pohjalla on tietoinen tai tiedostamaton vaikutusyritys.

Neuvominen tai opetus olisi sitten tuon motiivin toteuttamista. Koulutuksen kaltaiseksi

tulkitun neuvonnan laajuus ja tavoitteet asetetaan laajemmasta näkökulmasta, mutta

viedään itse neuvontatapahtumassa neuvottavalle. Tällöin taustalla voi olla laajemmat

yhteiskunnalliset tai markkinoilta lähtevät intressit. Neuvoja on tällaisessa tilanteessa

välittäjä näiden tarkoitusperien ”istuttamisessa” toimijoiksi ajateltujen henkilöiden

ajatus- tai elämismaailmaan jossa he toimivat.

Tiedonvälittämistilanteessa on havaittavissa myös valtaan liittyviä tavoitteellisia

seikkoja; neuvojan vallassa on antaa tai olla antamatta tietoa neuvottavalle.

Käytännössä neuvonnassa käytetään valtaa, vaikka samaan aikaan autetaan toista: ”---

Että vallan käyttö ei ole hoitotyössä sallittua. Kato kun. Yleensähän, meillähän on

asiantuntijavaltaa, ei suinkaan tarkoita ettei sitä valtaa käytettäisi. Totta kai, siis,

ihmisethän on ihmisiä. Mutta periaatteessa valta ei sovi hoitotyön ohjaukseen ja

neuvontaan. ---” (HTe) Kuitenkin haastateltava totesi, että esimerkiksi tupakoivalle
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raskaana olevalle saatetaan ensin kertoa tupakoinnin haitoista sikiölle ja seuraavalla

kerralla jo todeta voimakkaammin, direktiivimäisesti tupakoinnin lopettamiseksi (HTe).

Usein neuvottavallakin on intressi neuvontaan. Esimerkiksi työvoimaneuvonnassa

asiakkaan tilannetta kartoittava haastattelu tehdään ensimmäisenä ja tiedot kirjataan

tietojärjestelmän kohtaan palvelutarvearvio (HTy). Tällöin neuvottavan motiivit

ohjaavat tilannetta ja alkuhaastattelu voi toimia johdantona itse neuvontaan.

Motivaation oletetaan helpottavan terveysneuvontaa: ”Odottavien perheiden suun

terveysneuvonta antaa vanhemmille tietoa, miten he voivat omalla käyttäytymisellään

säilyttää lapsen suun terveenä. Odotusaika on otollinen hetki saada tietoa oman

tulevan lapsen terveyden ylläpidosta.” (STM 2008, 57) Neuvojalla on intressi ja

neuvottavalla on intressi. Jos neuvontatilanteeseen ei tulla ensisijaisesti neuvottavan

kiinnostuksen vuoksi, voi neuvonta tuntua vaikutusyritykseltä, jolloin toiminta ei ole

neuvottava-lähtöistä. Vehviläinen (2001, 172) käyttää sanaa neuvon relevanssi

viittaamaan neuvon tarpeeseen.

Tavoite antaa motiivin toimintaan. Terveydenhuollon opetuksessa käsiteltiin

motivaatioita (HTe) ja muutosta: ammattivalmiuksiin kuuluukin se, että ”osaa ohjata

potilasta terveydentilan muutoksissa.”. Tavoite ilmaistaan ja voidaan myös luoda

vuorovaikutuksessa. (Vrt. Vehviläinen 2001) Metsäneuvonnan opetuksessa käsitellään

argumentointia, opiskelijat hakevat muun muassa perusteluja eri toimenpiteisiin.

(HavHaMe) Neuvonnan tavoite voi tulla näkyviin myös tavoitteiden yhteensovittamisessa

(HavHaMe1), tavoitteiden ja tilanteiden hankauksessa. Onnismaa (2007) kirjoittaa

ohjauksen olevan raja-asiantuntijuutta ja ohjauksen eettisten puolten tulevan eri

seikkojen rajapinnoissa ja niiden hankauksissa.

Neuvonnan tavoite voi muotoutua itse neuvontatilanteessa, esimerkiksi haastattelussa

” --- Aha!, Selvä! ,- tämä kysyy jotakin, jolloin siirrytään tähän neuvontaan, eli mää

olen silloin asiantuntija, joka annan silloin asiantuntija-apua. ---” (HTy). Tällöin se,

mitä tehdään, määräytyy ja muovautuu prosessinomaisesti vuorovaikutuksessa.

HTe: Joo, joo ja se on myös lähtökohta, ja se on myös lähtökohta, että asiakkaat

odottavat, että heitä neuvotaan ja ohjataan.
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H: - siis oletetaan, tilanteeseen tullaan sillä mielellä, että haetaan jotain

apua?

HTe: Kun sinä puhuit siitä motivaatio – siellä on odotusarvo olemassa, eri asia

onko motivaatiota elämäntapamuutoksiin, se on hirveen isompi

kysymys, mutta tullaan  kuitenkin kysyy neuvoa.

Ihmisellä on oire, ja se lähtee hakemaan siihen apua. Ja se haluaa usein

miten, - mitä minun pitää tehdä? – siellä on hirveän hyvä neuvonta-

lähtökohta.

Neuvonnassa tavoitellaan yleensä tilanteen parantamista tai ongelman ratkaisua, kuten

hoitotyössä ruokavalio-ohjeilla (HTe). Tavoite voi lähteä myös poliittiselta pohjalta

kuten Kansallisesta metsäohjelmasta metsäpuolella (esim. HavHaMe1). Tavoitteet

muovautuvat alakohtaisesti, yhtenäistä on jonkin asian hoitaminen tai varmistaminen

opettamisen, ohjaamisen tai neuvomisen keinoin (HTe). Terveydenhuollon

haastattelussa tuli esille kuinka potilaalla voi olla ristiriitaa uuden elämäntilanteen

vuoksi. ” --- ristiriitahan, me kohdataan se periaatteessa ihan aidosti tässä

sairaanhoitaja työssä , kun tulee uusi elämäntilanne, --- pitää vaihtaa elämäntapaa,

nämäthän on niitä ohjauksen puitteita, jossa sitten on perspektiivi transformaatioin

paikka. --- ” (HTe)

Toisella havainnointikerralla (HavMe2) ilmeni, että nykyisin on yhä enemmän keskustelua

metsänhoidollisista tavoitteista, sillä tiedon lisääntyessä tavoitteet ovat erilaistuneet,

joten tarvitaan tavoitteiden yhteensovittamista. 1960-luvulla oli yhteinen tavoite

puuntuotannon maksimoiminen, asiakkaat eli metsäomistajat olivat samoilla linjoilla.

2000-luvulla kuvaavaa ovat olleet tavoitteiden laajentuminen, puuntuotanto ei ole ainoa

metsätaloudellinen tavoite, ei edes yhteiskunnalle.

Neuvontatilanteessa neuvottavana voi olla samanaikaisesti useampia henkilöitä. Tällöin

ei ole itsestään selvää, että heidän motiivit olisivat samanlaisia.  Metsäneuvontaan

liittyen haastateltava totesi: ”Monta ihmistä, jolla on voimakkaita intressejä ja erilaisia

intressejä, ni sit se voi olla, et sää oot keskellä sellaista sisarustenvälistä riitaa.”

(HavHaMe1) Neuvontatilanteessa voi joutua sovittelemaan yhteen erilaisia tavoitteita.

Neuvonnassa voidaan kohdata myös riita-asioita, kun suunnitelmat eivät onnistukaan

toimenpiteitä tehneen toimijan takia (HavMe3). Neuvonnassa onkin kysymys tiedon ja
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tilanteessa olevan tarpeen tarkoituksenmukaisesta yhteen sovittamisesta.

Käytännönviisaus tulee tällöin esille.

Metsäneuvonnan opettaja totesi, kuinka he olivat keskustelleet oppilaiden kanssa

mahdollisuuksista toimia erilaisten intressien kohdatessa. Oppilaan tekemässä neuvojan

haastattelussa ilmeni tapaus, jossa perikunnalla oli kaikilla mökit ja metsäpalsta: ”--- on

oikeastaan ihan virkistyspalsta, mutta joku haluais, että hakataan.” (HavHaMe1).

Tilanteessa yksi omistajista olisi siis halunnut hakata yhteistä metsää, muut eivät.

Tapausta oli käsitelty haastattelussa (No, ettei hakkaamiselle löydy mitään

vaihtoehtoa.) ja myöhemmin oppitunnilla: ”Sit me pohdittiin sitä niin kun, miten sitä

vois argumentoida, siinä tilanteessa, sen vahvan virkistysarvon kautta. Ja miten se

metsänhoito vois edistää sen pysymistä virkistyksellisesti ja kenties parantaa sitä

virkistyksellistä laatua. (HavHaMe1)” He olivat päätyneet tulokseen, että tavoitteena oli

edelleen metsän hakkuu, mutta perustetta muutettiin tukemaan myös muita intressejä,

kuten hakkuun parantamaa virkistysarvoa. Asioiden perustelulla on erilaisia motiiveja

tukeva tai vastustava luonne.

Tosiasioiden voidaan helposti tulkita olevan neutraaleja. Tällöin emotionaaliset motiivit

jäävät taka-alalle. Työvoimahallinnon haastateltavalla oli käsitys metsäneuvonnasta:

H:  Painotukset vaihtelee siinä metsäpuolella ehkä se neuvonta-asia on se

juttu.

HTy: Joo ja siinä on selvä, että ei siinä tuntemukset ja elämä mitään paina se on

se puu siellä ja ym. Se on niin kuin selvä juttu.

Vaikka asiapitoisten asioiden käsittelylle annettiin edellä olleessa keskustelussa

tunteeton kuva, asiat ja sisältö saattavat kuitenkin olla herkkiä kuten metsäneuvonnan

opettajan haastattelussa tuli esille: ”Mut se, että tottakai se on vielä herkempi asia

jotenkin tuollai se oman kehon ja oman terveyden kans tekemisissä. Mut onhan sekin,

et ku metsä on, se on omaisuutta ja jos se on ollut sukupolvia ja näin, niin kyllähän se

on aika herkkää.” (HavHaMe1)
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4.3.2 Neuvottava

Terveysneuvonnasta ja työvoimahallinnon tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista

kirjoitettaessa mainittiin, että neuvottavan tilanne ja toiveet tulee ottaa huomioon, ne

määrittävät osaltaan neuvontatapahtumaa. Vastaavia ajatuksia on metsäalallakin

havaittavissa. Terveysneuvontaan sisältyi yhteistyökumppani -ajatusta, vaikkakin

toisaalta saatettiin ilmaista, että selvitetään neuvonnan tarpeet. Vaikka kohtaaminen ja

neuvontasuhde miellettäisiin yhteistyöksi, neuvottavalta puuttuu jotain, jolloin syntyy

tarve neuvontaan.  (STM 2008, 50; THJ 365, 10–12.)

Eri aineistoissa todettiin tyypillisesti, että asiakas ja tilanne määrittävät neuvontaa ja

siten antavat myös neuvonnan toteuttajalle vaatimuksen mukauttaa toimintaansa näiden

vaatimusten mukaiseksi. Asiakkaalla on tarve ja neuvonta sovitetaan siihen. ”Se aina

erilailla värittyy aina tilanteesta, niin kuin. Pitäisi asiakaslähtöisesti lähteä liikkeelle.”

(HTe) Terveydenhuollon haastattelussa ilmeni myös asiakkaan oppimistapa:

Yritän saada heidät ymmärtämään, että ohjauksessa lähdetään aina siitä

ohjattavasta, ja hänen maailmasta, hänen tavastaan oppia, tai niin kuin

muutostarpeesta tai mahdollisuuksista. Ja sen jälkeen se oma opetus ja ohjaus,

niin ja neuvonta, sovitetaan siihen maailmaan, siinä juuri tämä counselling -malli

on kauhean hyvä ymmärtää. (HTe)

Tutkimusaineiston perusteella neuvonnan olemuksesta välittyy myös se, että monessa

tilanteessa myös neuvottavalla pitäisi olla tietoa. Jos tietoa puuttuu, neuvotaan, eli

tavallaan täytetään tietovajetta. Tieto kytketään yleensä toimintaan ja erityisesti

päätöksentekoon.

Metsäpolitiikan kannalta on keskeistä, ovatko talousmetsien käsittelyä koskevat

ohjauskeinot (metsä- ja luonnonsuojelulait, metsänhoidon suositukset, metsäsertifiointi)

riittäviä turvaamaan talousmetsien monimuotoisuuden tulevaisuudessa. Perusedellytys on,

että eri toimijat tuntevat niiden sisällön. Metsäammattilaisten tehtävänä on välittää

tietoa ja neuvoa metsänomistajia, mutta päätöksentekijöinä myös metsänomistajien tulisi

hallita keskeisimmät metsien käsittelyn velvoitteet ja suositukset. (Hänninen & Kurttila

2004, 297)
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Edellä mainitussa tutkimuksessa metsänomistajien tietoa monimuotoisen metsänhoidon

velvoitteista ja suosituksista voitiin pitää enintään välttävinä, he osasivat vastata oikein

vain puoleen kysymyksistä, aktiivisemmat metsänomistajat tiesivät asioista parhaiten.

Tutkijat päättelivät, että (metsä)neuvontaorganisaatiot ovat osittain epäonnistuneet

tehtävässään. (Hänninen & Kurttila 2004, 297–298.)

4.3.3 Neuvoja

Neuvojan roolista on ollut jo edellä monia viittauksia. Neuvoja edustaa yleensä jotain

instituutiota. Neuvonnan tavoitteet ja motiivit voivat toisinaan määräytyä neuvojan

taustatekijöistä ja instituution lähtökohdista. Ilmaus myyntityöstä kertoo vaikuttamisen

suunnan neuvojalta neuvottavalle, kuten metsäneuvonnassa tuli ilmi (HavHaMe1).

Neuvonta saatettiin liittää myös osaksi kaupallisia ja muita taloudellisia tavoitteita

(HavHaMe1) tai palveluna (HavHaMe1) neuvottavalle. Edustaminen voi olla ristiriitaista,

sillä neuvontatilanteessa neuvottavan ja instituution edut ja motiivit eivät välttämättä

kohtaa. Neuvoja voi joutua käyttämään avunantamisen lisäksi virkamiehenä sellaista

valtaa, mikä liittyy julkishallintoon. Tämä voi johtaa ristiriitaisiin tilanteisiin, jossa

haetaan tasapainoa eri roolien välillä, kuten työvoimatoimistoissa (kts. Työministeriö

2002, 15):

Tasapainoilua. Mää yhdessä vaiheessa, että siinä on virkamiehen rooli, joka on

ehkä se joka joutuu kontrolloimaan ja pitämään laista huolta. Sit on asiantuntijan

rooli on just se joka tietää näitä asioita. Ja sit asiakaspalvelu on se joka hoitelee

näitä ohjausta ja neuvontaa. Ja kaikki nää kolme roolia on jotenkin läsnä tässä

työvoimaneuvojan työssä. (HTy)

Haastateltava totesi, että kun neuvoja voi joutua toimimaan kaksoisroolissa, olisi tästä

hyvä kertoa ja neuvontatilanteessa avoimesti, ja olla avoin:

HTy: ---  Että kertoo sen, että kun tässä on tällasia, tämmösiä ja tömmösiä
lakeja, meidän tarvii, et tää tarvii ottaa huomioon tässä.

H: - Ett ?
HTy: Et on niin kuin avoimella pöydällä.
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Että työvoimaneuvojana minun on tehtävä tällainen selvityspyyntö sulle ja
se liittyy mun tehtävään tässä, tämän talon virkamiehenä. Että jos mää en
tee sitä niin mää teen virkavirheen. Eli et ihan kertoo avoimesti. Mut, et
sekin vielä kaiken muun kertomisen lisäksi.

Terveydenhuollossa haastateltava totesi, että mikäli ammattilaiset näkevät ettei asiakas

ole kykenevä toimimaan, he kantavat vastuun asiakkaan puolesta (HTe). Toisaalta

neuvojan pitää perustella ja havainnollistaa neuvontatilanteessa, jotta asiakas voi valita

sekä tehdä itse tietoon perustuvan päätöksensä. Neuvottavan on ymmärrettävä ongelma

tavoitteen saavuttamiseksi, tällöin neuvojan yksi tavoite on esitellä neuvottavalle

ratkaisumahdollisuuksia.  Neuvoja valmentaa neuvottavaa omatoimisuuteen.

4.4 Sisältö ja tieto

4.4.1 Sisältö

Neuvonnan sisällöllä voidaan tarkoittaa käsiteltäviä asioita, substanssia tai neuvontaan

liittyviä, ja sitä kuvaavia sekä määrittäviä toimintoja. Neuvonnan nimet vaihtelevat

aihealueiden ja sisältöjen mukaan, kuten terveysneuvonta tai metsäneuvonta.

Neuvonnassa käsiteltävät sisällöt liitettiin pikemmin asia-asioihin (HTy), kuin

henkilökohtaisiin tai emotionaalisiin asioihin. Neuvonnan sisällöt voivat määräytyä lakien

ja asetusten mukaan, jolloin valtakunnalliset linjaukset suuntaavat neuvontaa.

Joskus neuvonnan sisällön määrittävät neuvottavaksi tulon syyt. Neuvonnan sisältöä ei

siis aina tiedetä ennen kuin sitä on selvitetty. Tämän vuoksi neuvojat voivat joutua

tekemään ratkaisuja asiakastilanteissa nopeastikin, ilman mahdollisuutta

etukäteisvalmisteluun (HTy). Terveydenhuoltopuolen haastateltava (HTe) totesi, että voi

olla liian niukkaa ja olematonta neuvontaa, eikä ole standardia josta kaikki pääsisivät

läpi. Hän totesi, että neuvontaprosessin onnistumiseen vaikuttaa myös vuorovaikutus.

Olennaista on oikea informaatio (HTe). Neuvonnassa sisältö, erimuotoisiin faktoihin

perustuvat neuvot ovat ne, mitkä ensisijaisesti hyödyttävät neuvottavaa. Hyöty voi

näkyä esimerkiksi laajempana tietoisuutena terveydestä ja työmarkkinoista tai

metsätaloudellisena etuna. ”Onko sinua kuunneltu ja neuvottu sinulle tärkeissä metsäsi
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hoitoon liittyvissä asioissa? Tulevaisuuden metsät syntyvät tämän päivän päätöksistä, ja

oikeisiin päätöksiin tarvitaan laadukkaita neuvoja.” (www.sll.fi)

4.4.2 Tiedon käyttö

Tutkimusaineistossa käsiteltiin tietoa ja sen käyttöä: tiedon lähteet, tiedon

soveltaminen ja viestiminen ovat merkittävässä roolissa. Tiedon poliittisuus näkyi

erityisesti metsäalan dokumenteissa. Sisältöjen osaaminen on ammattilaisen vastuulla,

joten neuvojia voi verrata aineenopettajiin.

Terveysneuvonnassa tulee käyttää tieteellisesti parhaita, tarkoituksenmukaisia,

luotettavia ja tehokkaita menetelmiä ja tietolähteitä, kuten valtakunnallisia oppaita ja

suosituksia. Terveysneuvonnan tukena käytettävän materiaalin tulee olla luotettavaa,

pohjautua näyttöön perustuvaan tietoon ja olla ajantasaista, puolueetonta, ei-kaupallista

ja kaikkien saatavilla. (STM 2008, 52.)

Evidence based ja informed choice – lähtökohta tuli selkeästi esille erityisesti

terveydenhuollossa. Metsäalallakin asiaa sivuttiin, vaikka ei edellä mainituilla termeillä.

Neuvoja esittelee neuvottavalle erilaisia vaihtoehtoja (HTe). Neuvojen sisällön oletetaan

perustuvan tutkittuun tietoon, mikä antaa neuvottavalle mahdollisuuden faktoihin

perustuvaan päätöksentekoon. Tiedon tulisi olla kullekin soveltuvassa muodossa ja

ajantasaista (STM 2008, 50–52; www.tapio.fi, B).

H: Miten tietopuoli, mitä neuvotaan jos tarkastellaan neuvontatilannetta

ittessään?

HTe Siihen on hyvä sana kun tällainen kuin, se on siis evidence based: näyttöön

perustuva.  Me annetaan tietoa ja ohjeita sen mukaan mikä on tällä

hetkellä tutkimustietoa, tutkittua tietoa, esimerkiksi juuri

ravitsemuksesta, alkoholin käytöstä raskausaikana ja niin edelleen.

Se aina perustuu aina viimeiseen tietämykseen tästä asiasta.

Ja sitten asiakkaan näkökulmasta me puhutaan sellaisesta asiasta kuin:

informed choice, elikkä asiakkaan täytyisi aina saada riittävästi

informaatioita voidakseen itse tehdä oman elämänsä valinnat.

http://www.sll.fi
http://www.tapio.fi
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Tämähän on siis ristiriidassa, katso, tämä pakkohoito - päihdeäitien

pakkohoitoon laitto, koska me ajatellaan aina niin, että asiakasta myös

kuullaan. Ja hän saa itse päättää oman elämänsä asioista. Elikkä

terveydenhuoltoalan ammattilaisen tehtävänä on antaa oikeata

informaatioita, neuvoa, antaa ohjeita ja näin. Ja sitten asiakas valitsee.

Työvoimaneuvonnassa internetin hakupalveluita kehitettiin tiedonhaun parantamiseksi.

Kehittämisen todettiin auttavan neuvontapalveluiden hyödyntämistä: ” --- niiden

perimmäiseen tarpeeseen, päätöksenteon tekemiseen elämän käännekohdissa ja

siirtymävaiheissa.”. (THJ 365,23) (lihavointi SH) Neuvontapalveluihin liittyy tiedon

jakaminen, mutta toisaalta neuvontapalveluita tarvitaan puuttuvan tiedon vuoksi,

esimerkiksi päätöksentekoon (mt., 12).

Työvoimaneuvontaan liittyvässä kaaviossa oli havaittavissa, että asiakkaan

omatoimisuuden vaikeutuminen on neuvontatoiminnan alku. Työhallinnon julkaisussa

(THJ 365, 40) on kaavio, jossa ”tiedottavat palvelut, neuvonta ja ohjaus” sijoitetaan

itsepalvelun jälkeen. Neuvonta, tiedotus ja ohjaus kytketään avun antamiseen,

päätöksenteon kysymiseen, tilanteisiin, joissa omatoiminen tekeminen ei onnistu.

Neuvonnassa annetaan apua tiedon puutteeseen, apu perustuu asiasta paremmin ja

enemmän tietämiseen.  Mainitussa kaaviossa tiedon puuttuminen ja avun saaminen

kytkettiin aihealuetta hallitseviin ja siihen liittyviin tahoihin. (THJ 365, 40.)

Tietämättömyyteen tarvitaan neuvontaa, Hännisen (2001 / HavMe1) kirjoituksessa

todetaan. Tietäminen ja tekeminen kytketään toisiinsa. Metsäneuvonnan

ongelmaperustaisen opetuksen lähtökohdaksi annettu kirjoitus päättyy:

”Tietämättömyyteen ei auta näistä kumpikaan, vaan tarvitaan neuvontaa. Tämä on

tietysti äärimmilleen yksinkertaistettua, mutta..” (Hänninen 2001 / HavMe1)

Artikkelissa neuvonnan tehtäväksi hahmotellaan tavanomaisten poliittisten keppi -

porkkana – keinojen jatkeeksi tiedollista keinoa. Neuvomalla metsänomistajia he

tietävät ja toimivat metsiensä eteen, joka hyödyttää laajempia poliittisia tavoitteita.

Kirjoituksessa (mt.) todetaan: ”Metsistään vieraantuneiden metsänomistajien osuus on

lisääntymässä, ja varmastikin metsäomaisuudenkäsittelyyn liittyvä tietämättömyys on

vastaisuudessa yhä yleisempää.”
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Luonto-Liiton toimenpide-ehdotuksessa metsäneuvonnan toteuttamisen oletetaan

perustuvan mallitietoihin, ja näitä malleja toivottaisiin olevan tarjolla laajemmin kuin

nykyisin (http://luontoliitto.fi). Mallit perustuvat ja koostuvat menetelmäsarjoista,

jotka johtavat tiettyyn päämäärään. Luonto-Liiton toimenpide-ehdotuksessa

metsienkäyttömallit koskivat monimuotoisuutta ja monitavoitteisuutta. Malliasia viittaa

sellaiseen käsitykseen tiedosta, että on olemassa jo ennalta tiedettyä ja toteutettua.

Tällöin neuvonnassa ei lähtökohtaisesti yritetä luoda uutta tietämystä, vaan siirretään

vanhaa, jo ennen muodostunutta tietoa.

4.4.3 Tiedon saamisen seuraus

Tietoja voidaan antaa ennakoiden ja valmentaa neuvottavaa kohtaamaan tietty

tulevaisuuden tilanne.  Asia on verrattavissa kasvattamiseen: lasta opetetaan, ohjataan

ja neuvotaan tekemään tiettyjä asioita sekä toisaalta välttämään tiettyjä asioita, ja

lapsen kasvatukseen elämässä selviytymiseksi liittyy myös tiedon määrän kasvu.

Neuvonnassa jaetaan tietoa käyttöön, joten tiedon ja toisaalta neuvonnan luonne ei

varsinaisesti ole yleissivistävä. Neuvonnan avulla pyritään kasvattamaan neuvottavien

tiedon määrää. Neuvontaa saaneiden tiedot olivat paremmat kuin niiden, jotka eivät

olleet saaneet neuvontaa Hänninen & Kurttila (2006, 13) toteavat.

Sen pitäisi lähteä siitä: mikä sinun ongelma on. Että asiakas tajuais sen oman ongelmansa,

ja kun hän sen tajuaa, niin lähtee siitä, että: mitä vaihtoehtoja sinulla on omassa

elämässä, minä kertoisin mitä vaihtoehtoja näkisin tässä voisi olla.

Antaa tietoa ja sen jälkeen: mitä tukea sää tarvitset, mitä aiot tehdä, tarvitko tukea.

Niin sen pitäisi olla. Vaan se ei niin käy. Monta kertaa siellä annetaan vaan, neuvolassa,

annetaan paperit käteen ja luen noi ja mieti menetkö tuohon verinäytteeseen tai muuta.

Esimerkiksi kun mennään sikiöseulonnat, senhän pitäisi (--) ihan selkeä neuvontaprosessi:

Kun sinä menet tuohon verinäytteeseen tai ultraäänitutkimukseen, niin mitä siitä sitten

seuraa. - Koska niillä saattaakin yhtäkkiä, ne ihmiset, että ei siitä seurannutkaan että

saatiin sikiöstä kiva ultraäänikuva, vaan siitä seuraakin, että joudun tekemään päätöksen,

http://luontoliitto.fi
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että siinä lapsessa saattaa olla joku vika, ja nyt minun täytyy päättää mitä minä tälle

raskaudelle teen.

Tämä neuvonta pitäisi tapahtua jo ennen kun lähdetään liikkeelle, että siinä tapauksessa,

että jos. Sillon on tehty huonoa neuvontaa, jos asiakas on siinä että: apua tässäkö nyt

ollaan. (HTe)

Neuvonnan ja siitä saatavan tiedon ja toteuttamisen yhteys ei ole yksiselitteisen selvä.

Asia on verrattavissa koulutuksen vaikutusten, vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden

arviointiin. Hännisen ja Kurttilan (emt. 2006.) tutkimuksessa neuvontaa saaneiden

tiedontaso oli noussut, he tunsivat myös taustalla olevat perustelut paremmin, mutta

aineiston perusteella ei voinut päätellä, että neuvonta olisi johtanut muutoksiin

metsänomistajien toiminnassa. ”On kuitenkin syytä korostaa, että tässä esitetyt

tulokset ovat alustavia ja perustuvat hyvin yleispiirteiseen analyysiin. Metsänomistajan

käyttäytymistä tulee tarkastella jatkotyössä kokonaisvaltaisemman mallin perusteella.”

(Hänninen & Kurttila 2006, 16)

4.4.4 Neuvoja asiantuntijana ja ammattilaisena

Neuvonnan sisältöä, substanssia pitää hallita, jotta voi neuvoa. Neuvoja on asiantuntija.

”Se on se asiantuntemus minkä neuvoja on hankkinut koulutuksessa tai työnsä kautta,

tutustumalla alueen yrityksiin esimerkiksi. Hän tietää jotain mitä siellä työelämässä

tapahtuu.” (HTy) Ammattilainen esittelee ammattinsa ja osaamisensa perusteella

tietoja, joten ammattilaisen ammattiosaaminen vaikuttaa myös neuvonnan sisältöön ja

määrään. Ammattiosaaminen saattaa painottua vain alan substanssiin, jolloin kaikkien

valmiudet neuvontaan eivät välttämättä ole niin hyviä mitä neuvonnan tekemiseksi voisi

olla. Havainnoinneissa (HavMe2) ja terveydenhuollon haastattelussa (HTe) ilmeni

viitteitä siitä, ettei neuvontaa mielletä osaksi työtä.

Hännisen ja Kurttilan (2006) monimuotoisuusneuvontaa koskevassa tutkimuksessa

kehittämistarpeiksi nostettiin muun muassa perustelut, tietopohja ja neuvonnan

kytkeytymisen osaksi muuta toimintaa: Ensimmäiseksi neuvonnassa pitäisi antaa

enemmän painoa (ekologisille) toimenpiteiden perusteille. Tutkimuksessa olleiden
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säästöpuiden jättämisiä oli perusteltu hyötynäkökulmaan nähden toissijaisilla syillä,

vetoamalla esimerkiksi suosituksiin tai sertifiointikriteereihin. ”Jos saavutettavat hyödyt

lisäävät myös metsänomistajan metsästään saamaa hyötyä, tai eivät ainakaan aiheuta

merkittävää haittaa, toimenpide hyväksytään ja toteutetaan.” (emt. 18–19.) Toinen

parannusehdotus koski metsäammattilaisten tietopohjaa:

Metsänomistajien neuvonta edellyttää, että monimuotoisuutta edistävien toimenpiteiden

ekologiset perusteet ovat metsäammattilaisilla hallussa. Vaikka useimmat

metsäammattilaisista ovatkin suorittanut luonnonhoitotutkinnon, monimuotoisuutta

edistävien toimenpiteiden ekologiset perustelut ja hyödyt ovat ilmeisesti jääneet

tutkinnon opetusohjelmassa vähemmälle. Tutkimuksen kautta niistä on myös saatu uutta

tietoa ja niiden merkitys täsmentynyt. (emt. 18–19.)

Tiedonlähteet liittyvät ammattilaisen tietämiseen ja niiden käyttö liittyy neuvontaan.

Neuvojan on osattava käyttää tietoa, hakea, soveltaa sitä sekä ” --- et on tiedettävä

aika paljon tai sitten osattava ohjata tiedonlähteille.” (HTy). Esimerkiksi

terveydenhuollon ohjaus-oppikirjassa tiedonhausta ja siihen liittyvästä toiminnasta oli

oma kappaleensa (kts. Kyngäs ym. 2007).

Neuvonnassa voi tulla tilanteita, jolloin neuvojan ammattitaito ei riitä vaan täytyy

lähettää eteenpäin tai hankkia lisää tietoa. Neuvojan tehtävä onkin arvioida omaa

toimintamahdollisuutta, tietojaan ja taitojaan suhteessa asiakkaan tilanteeseen. ”Joskus

se voi olla niin, että tilanne on niin paha, että siirrät hänet jollekin toiselle, enemmän

asiantuntijalle, mielenterveysneuvontaan tai sosiaalipuolenneuvontaan tai muuta,

mutta arvioida se oma kyky toimia tukena.” (HTe) Havainnoinneissa opettaja ja oppilaat

keskustelivat ammattilaisen olemuksesta: ammattilaisesta olisi hyvä jäädä pätevyyden

tunne. (HavTe)

4.4.5 Neuvottava tiedon vastaanottajana ja käyttäjänä

Asiakkailla saattaa olla alakohtaisen tietämyksen näkökulmasta väärää tietoa tai sitä ei

ole riittävästi. Neuvonnassa tätä vajetta korjataan tai täytetään. ”Tämä on juuri

sellaista neuvontaa, jota koko ajan joutuu tekemään, että asiakkaan tietämys ei ole
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riittävä, vaikka hänellä olisikin tämä itsemääräämisoikeus, niin se ei välttämättä

perustu oikeaan tietoon.” (HTe) Neuvonnassa käytetään erilaisia välineitä ja

materiaaleja havainnollistamiseen, se on neuvonta-ammattilaisen tehtävä. Asiakkaalle

esitetään tietoja, ja siksi neuvontaa voisi kuvata tietojen esittelynä, jolloin asiakas on

tietojen käyttäjä.

H: Aivan aivan. Siinä mielessä niin kuin se on perusteltua että on

ammattilainen - vai -tai pitää jos ajattelee evident  based , - niin se

tavallaan on  velvollisuus

HTe: Se on velvollisuus, jos et ole antanut sitä tietoa, niin silloin et ole täyttänyt

tätä informaation perustuvaa, niin kuin valinnanvapaus, silloin et ole

täyttänyt sitä omaa puolta. Valinnanvapaus ei ole riittävä, jos ei tiedä

mistä valitaan. Ammattilainen tuo  siihen oman asiantuntemuksensa,

levittää tietonsa; valitse tästä, näiden valintojen seuraukset ovat nämä.

H: Joo, havainnollistaa sen.

HTe: Joo.

Informaation jakaminen määrittää neuvottavan roolia tiedon - neuvojen käyttäjäksi.

Seurauksena oikeanlaisesta informoinnista voi olla myös esimerkiksi vertaisuus: ”Silloin

sen pitäisi johtaa sellaiseen tasavertaiseen tilanteeseen, että te voitte istua vastapäätä

toisianne ja miettii, että mikä tässä on järkevää.” (HTe). Aineistossa ei juurikaan

problematisoitu neuvottavan pätevyyttä tietojen käyttäjänä (HTe.).

Metsäneuvonnan opettaja totesi, että metsänhoitoyhdistyksien ja metsäkeskuksien

neuvontatilanteet voivat olla metsänomistajalle ainoa tiedonlähde. Hän kertoi myös,

että on aktiivisia metsänomistajia, jotka ottavat asioista selvää ja toimivat. Toisaalta ei

välttämättä tarvitse tietää ja aktiivisesti selvittää asioita, sillä on olemassa

ammattilaisia. Passiivisemmille metsänomistajille ”avaimet käteen” -palvelua tarjoavat

toimijat voivat olla avuksi, tällöin ei itse tarvitse aktiivisesti perehtyä asioihin. Tämä

passiivisempien metsänomistajien palvelunäkökulma poikkeaa terveydenhuollon tai

oman elämän ohjauksen oletuksista. Ohjauksessa vältetään palveluntarjoajan (esim.

Vehviläinen 2001; Onnismaa 2003) roolia ja oletetaan ihmisten toimivan aktiivisesti, sekä

tekevän päätökset myös itse, ohjaaja auttaa vain prosessissa. (HavMe3)
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4.5 Neuvonnan toteutus

4.5.1 Opetusmateriaalit neuvontaa määrittämässä

Neuvonnan opetusmateriaalit kertovat menetelmistä. Neuvonnan oppimateriaaleista voi

tulkita neuvonnalle annettuja merkityksiä, olemusta ja asioita mitä siihen kytketään eri

aloilla. Haastateltavat totesivat opetettavan materiaalin koostuvan ajan saatossa

kertyneistä materiaaleista. Materiaalina on kirjoja ja teorioita, joita kokemuksen

perusteella muokataan opetukseen. Vuorovaikutus oli kaikille yhteinen tekijä ja

painotus. Esimerkiksi terveydenhuollon kasvatustieteen kurssin opetuksen taustateoriana

ja malleina olivat muun muassa Mezirow, Engeström, ja Kolb ja vuorovaikutustyylit.

Kovasti olen itse tykännyt Metzirovin perspective transformaatio: millä saada niin

kuin vaihdettua näkökulmaa, pois oppimaan vanhaa. --- Myös olen edelleen

ihastunut tähän Engeströmmin tiedollinen ristiriita: ja tiedollinen ristiriitahan, me

kohdataan se periaatteessa ihan aidosti tässä sairaanhoitajatyössä, kun tulee uusi

elämäntilanne, jossa et voi jatkaa kuin sinä jatkanut tai edennyt,  että kun on

sairastunut jostain syystä, pitää vaihtaa elämäntapaa, nämäthän on niitä

ohjauksen puitteita, jossa sitten on perspektiivi-transformaation paikka. Sinun

täyttyy kattoa sitten uutta tapaa olla. Että näistä me lähdemme liikkeelle. (HTe)

Työvoimahallinnossa painotus on ohjauksessa, ja siksi opetuksessa yläotsikkona voisi

olla: ” --- voimavarakeskeiset teoriat: Siinä on sosiodynaaminen ohjaus ja

ratkaisukeskeinen ohjaus. Oikeastaan nää kaksi sellaista vahvinta.” (HTy) Sekä

työvoimahallinnon että terveydenhuollon opettajat suosittelivat Vilénin, Leppämäen &

Ekströmin (2008) Vuorovaikutuksellinen tukeminen –kirjaa.

Kirja käsittelee erityisesti vuorovaikutuksellista tukemista, counselling laajasti

ymmärrettynä (mt., 11). Sen suurempina aihepiireinä on vuorovaikutuksellinen

tukeminen (vuorovaikutus, maailmankatsomukset, kiintymyssuhteet), asiakkaiden

tarpeet ja voimavarat, työntekijän ammatillisuus ja hyvinvointi, erilaisten näkökulmien

ja teorioiden käsittely, ryhmätyöskentely sekä toiminnalliset menetelmät.
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4.5.2 Erilaisia toteutuksia

Neuvonnan toteutumisesta mainittiin eri aineistoissa. On olemassa erilaisia neuvonnan

toteutuksia ja sitä tapahtuu erilaisten sidosryhmien myötä- ja vuorovaikutuksessa.

Neuvonta voi tapahtua ”monikanavaisesti verkkoneuvontana, puhelinneuvontana sekä

ryhmä- ja henkilökohtaisena neuvontana ja ohjauksena..” (THJ 365, 23) Neuvonnan

toteutuksessa opettaminen ja siitä johdetut sovellukset olivat toteutuksen kannalta

merkittävässä roolissa.

Meillä puhutaan monenlaisista erilaisista tällaisista jutuista. Esim.

päihdehoitotyössä puheeksi-ottaminen, niin sehän on yksi neuvonnan muoto. Että

jos oikeen rupeisit tätä aluetta tukimaan, niin sinä voisit löytää suunnilleen

toistakymmentä erilaista tämmöstä mallia, mikä on niin kuin neuvonnan mallia.

Tuli heti mieleen tämä puheeksiottaminen väkivaltatilanteissa. Ja niitä on

mallitettu oikee. (HTe)

Terveydenhuollon opetuksessa (HavTe) ohjauksensuunnittelumalli käsitti pääkohtina

kysymykset: Kenelle, mitä, miten ja millä välinein?  Erilaisilla analyyseillä voidaan

tarkastella ohjauksen toteuttamista, ne tulivat esille opetuksessa selkeästi:

kohderyhmä-, sisältö-, menetelmä- ja resurssianalyysi. Opettaja kertoi sisällön määrä ja

mitä esityksessä kerrotaan – aiheesta luennoitsija ja opettaja vertauksen. Esimerkki

kuvasi hyvin, kuinka opettaja keskittyy kertomaan olennaisimmat kohdat, ydinasiat,

opetuksellisesti. (HavTe)

Sähköpostista on tullut terveydenhuollon viestintämuoto, mutta neuvonnan välineenä

sitä on vähän tutkittu, Sosiaali ja terveysministeriön oppaassa (2004:14) lastenneuvolan

työntekijöille todetaan. Oppaassa esitellään myös nettineuvolaa, jossa on tietoa

odottaville sekä mainitaan yleisesti, että internetissä on vaihtelevaa tietoa, joista osa

voi olla virheellistä. Monet vanhemmat osallistuvat vertaisryhmien keskustelupalstoille,

Mannukkaan ym. (2002) viitaten todetaan, että äidit käyttivät lähes 140 erilaista

keskustelupalstaa tai postituslistaa vuonna 2001. Ammattilaisia kehotetaan seuraamaan

keskusteluja, jotta he voivat ohjata vanhempia suhtautumaan kriittisesti niistä
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saatavaan tietoon. Internetissä oleva materiaali luokitettiin lähinnä oheis- ja

täydennysmateriaaliksi. (STM 2004, 106–107.)

Ryhmäneuvonta mainittiin eri alojen toteutumismuotona.  ”Terveysneuvontaa tulee

kohdentaa yksilöihin, ryhmiin ja lähiyhteisöihin” (STM 2008, 50). Ryhmäneuvonta voi

olla tuloksellisempaa ja taloudellisempaa kriittisinä siirtymäkausina, kuten ennen ja

jälkeen lapsen syntymän. Ryhmien muodostaminen ja tarkoituksen tulisi tapahtua

tarpeen ja kohderyhmän mukaan. Esimerkiksi lapsiperheiden ryhmätoiminnassa

osallistujat saavat tukea ja käytännön tietoa muilta, yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä

yhteistyötä.

Yhteisöllisyyden ja vertaistuen hyödyntämiseksi moniammatillisesti suunniteltua

vanhempainryhmätoimintaa tulee järjestää vähintään ensimmäistä lasta odottaville

vanhemmille. Ryhmäneuvontana järjestetään lasta odottavien perheiden perhevalmennusta

ja asiakasperheiden tarpeen mukaan erilaista pienryhmätoimintaa, kuten esimerkiksi

ryhmäneuvolatoimintaa ja isäryhmiä.(STM 2008, 56.)

Vertaisneuvonnasta mainittiin vain dokumenttiaineistossa. Terveysneuvonnan

ryhmäneuvontaan pohjautuva vertaistuki nostettiin esille asetuksen perustelussa, jossa

todettiin että tulee ”kehittää vertaistuen mahdollistavaa ryhmäneuvontaa esimerkiksi

elintapamuutosten ja vanhemmuuden tukemiseksi.” (STM 2008, 51) Vertaistuki antaa

mahdollisuuden kokemuksien jakoon, vertaisten tukeen ja synnyttää uusia sosiaalisia

verkostoja, siitä on hyötyä monille. (STM 2008, 51–52)

4.5.3 Vuorovaikutukselliset menetelmät ja hyvät käytännöt

Vuorovaikutukselliset menetelmät painottuivat aineistossa. Työvoimahallinnon

haastateltava painotti kuinka ei voi antaa neuvontaa, ohjausta tai jakaa tietoa jollei ole

kontaktia ”kaikki lähtee siitä vuorovaikutussuhteesta. Ensin sun tarvitsee olla

kontaktissa ihmiseen.” (HTy) Vuorovaikutuksessa molemmat osapuolet vaikuttavat

tilanteeseen (HTe). Työvoimahallinnon opetuksessa käsitellään muun muassa

counselling:n painotuksia ja sieltä johdettuja vuorovaikutuskäytänteitä: ”Kyllä tällaisia

asioita mitä käydään läpi miten: kuuntelua, aktiivista kuuntelua, että täytyy keskittyä
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ihmiseen. Sitten puhutaan kielestä, kielen merkityksestä. Miten se on tärkeää et miten

sanas asetat. Minkälaisia kysymyksiä käytetään. Sitten puhutaan usein eril.. täs on

erilaisia kysymyksiä. Miten suhtaudutaan erilaisiin asiakkaisiin.”(HTy)

Metsäneuvonnan opetuksessa oppilaat menevät seuraamaan neuvontatilannetta, jossa

eri toimijat ja eri tahojen taustatavoitteet ovat vuorovaikutuksessa. ”Ja sit ko ne menee

vaikka katsomaan sitä neuvojan ja metsänomistajan vuorovaikutustilanetta, ni sit se

taas ehkä konkretisoituu siellä et, okei mitä ne nyt on sit täs yhdessä, jossai

tilanteessa.”(HavHaMe1) Metsäneuvonnan opettaja kuvaa kuinka neuvontatilanteessa

voivat olla myös erilaiset suuremmat ja laajemmat intressit vuorovaikutuksessa.

Terveydenhuollon haastateltava kuvaa erityylisiä vuorovaikutukseen perustuvia (ohjaus)

menetelmiä:

Opetan siis näin: Kun sinä olet siinä ohjaustilanteessa sinulla tällaisia intervention

styles:

Sää voit olla tukemassa, lohduttamassa: Voi voi, kyllä sinulla on nyt raskas

elämäntilanne.

Sitten sää voit antaa informaatioita. Sitten antaa selkeitä ohjeita: nyt sää teet

niin, nostat takapuolta, nyt sää ponnista, elikkä osa on sen tyyppistä.

Sitten voit olla tämmöinen katarktinen. Katarktinen tarkoittaa sitä, että kun

näkee että toisella on sydän ja mieli (ja täynnä) ja näin edelleen, ja sanoo

esimerkiksi näin: sinulla on varmaan hirveen paha olo, tai miten musta tuntuu,

että sää olet aika vihainen. Silloin tulee tunteita ulos, tunteita vapauttava on

tämä katarktinen.

Katalyyttinen: katalyyttinen on siis sitä juuri vuorovaikutukseellista tukemista. –

Kerro vähän lisää, mikä sinusta on tärkeää. No, mitä mahdollisuuksia sinulla on,

kerro eri vaihtoehtoja ja näin edelleen, eli katalysoidaan tätä puhetta.

Sitten on tämä konfrontoiva, joka on joskus ihan paikallaan, se sana. Tiedätkö siis

ettei noin paljon ei painoa nouse, jos ei syö liika. – Josta tulee tietysti hirveä niin

kuin reaktio ensiksi, mutta se on totta.

Konfrontointi on sitä potilaan oma kertomus, tavallaan peilataan sitä: mutta sinä

olet kertonut, että syöt joka yö, käyt syömässä vielä yöpalan ja näin edelleen.
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Itsehän kerrot että syöt liikaa. Josta sitten potilas loukkaantuu, mutta josta hän

tietää, että se on totta, koska hänen omaa käytöstään tavallaan peilataan siinä.

Sairaanhoitaja usein miten osaa olla supportiivinen ja osaa antaa informaatioita ja

ohjeita, mutta nää ei riitä, vaan sinun tarvitsee, tilanteesta johtuen löytää

itsestäsi myös tällaisia muita kykyjä jotka ovat usein vaikeampia. Että tämä on

yksi noista (HTe)

Hyviä käytäntöjä voivat olla vuorovaikutteinen ja counselling –tyyppinen tapa toimia.

Opetuksen tai vaikuttamisen sijasta voisi puhua vaihdosta, jolloin vuorovaikutteisuus ja

tasapuolinen antaminen – saaminen olisivat tasapainossa. Terveydenhuollon opettaja

toteaa opetuksesta: ”Kun sää koulutat jotain ja se on siis ihan sama jos kouluttaa,

kätilö, kätilöopiskelijaa, niin se ei ole opetusta, että enemmän se on semmoista, niin

kuin vaihtoa tietyllä lailla.” (HTe) Tämä opetukseen liitetty ajatus vaihdosta lienee

yleistettävissä varsinaiseen neuvontaankin.

Laadukkaaseen neuvontaan kuten opetukseen kuulunee arviointi. Käytännössä sen on

tapahduttava jo neuvontatilanteessa, loppukokeita ei järjestetä: Asiakastilanteessa voi

joutua käsittelemään yhdellä kerralla suurta määrää tietoa. Neuvojien on annettava

riittävästi tietoa, mutta vältettävä liiallisen informaatioin antamista. Jotta neuvonnasta

voi olla hyötyä, pitää varmistua neuvojen ymmärtämisestä jo paikanpäällä

neuvontatilanteessa. (Oletan tässä, että neuvontatilanne on tyypillisesti sellainen, ettei

neuvoja välttämättä tapaa neuvottavaa itse neuvon suorittamis- tai käyttötilanteessa.)

Sanotaan nyt vaikka, että työvoimahallinnon ympäristö on aika monimutkainen.

Siin on todella paljon kaikenlaista. Et yhdellä tapaamisella työvoimaneuvoja

joutuu selittämään ensinnäkin kaikki paperiasioihin liittyvät koukerot. Sit hän

vielä kirjaa ne tietokoneelles ja sit hän joutuu vielä neuvomaan mistä se

työttömyysturva nyt tulee sit vielä työpaikat ja mahdolliset koulutuspaikat.

Et siinä tulee hirveen määrä infoa toiselle ihmiselle. Et jos sää vaan syydät sen

infon, kuuntelematta sitä toista ihmistä, ymmärtääkö se mitään. Sun pitää esitää

tarkentavia kysymyksiä. Sun pitää osata sanoa ne asiat ymmärrettävällä kielellä

(painokkaasti). (HTy)
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Hyvään neuvontaan liitettiin asiakaslähtöinen toimintatapa. Neuvonta pitäisi suhteuttaa

asiakkaan ominaisuuksiin, tilanteeseen, elämään ja tavoitteisiin pikemmin kuin

instituution tai muun neuvontaa toteuttavan intresseihin. ”Että jos ajatellaan ihan

sellainen niin sanottu terveysneuvonta, niin se ei saisi olla, niin kuin ne metodit jota

valitaan, niiden tarvis olla enemmän asiakaslähtöistä, elikkä tällaisia vuorovaikutteisia,

just tätä counselling -ajattelua.” (HTe) Käytännössä terveysneuvonta voi olla

instituutiolähtöistä, vaikka asiakaslähtöinen toiminta olisi suotavaa.

Käytänteet voivat muuttua ajan kuluessa. Toisella havainnointikerralla (HavMe2) tuli

esille metsäalalla tapahtuneet ja tapahtuva muutos, jonka takia metsäalan

ammattilaiset ovat joutuneet muokkaamaan omaa toimintaansa. Jos esimerkiksi on

toiminut alalla 20 vuotta, ei välttämättä ole helppo mukautua uusiin painotuksiin. Erot

erilaisten painotusten arvoissa, asenteissa ja toimintakulttuurissa voivat olla suuriakin,

ne vaikuttavat myös neuvojen vastaanottamiseen.

4.6 Neuvonnan kytkeytymisestä politiikkaan ja valtaan

4.6.1 Neuvonta ja valta

Vallankäytöstä oli haastatteluissa monia viittauksia. Huomioni ja tulkintani mukaan valta

ja siihen liittyvät asiat näkyvät aineistossani pyrkimyksessä puhua neuvonnan kohteesta

sanalla asiakas. Asiakas värittyy enemmän palvelunkohteena, vertaisena tai ”maksavana

asiakkaana”, tällöin vallan olemassaoloa tai painoarvoa saadaan pienemmäksi. Toisaalta

neuvonnassa, asiakas-nimelläkin puhuttaessa, ollaan vallan suhteen epäsymmetrisessä

asemassa, varsinkin jos tapahtuman järjestäjänä on instituutio. Joissain yhteyksissä

neuvonta näyttäisi olevan tietyn instituution vaikuttamis- tai ohjaustoiminnoissa yksi

keino muiden joukossa.

Valta on institutionaalista ja professionaalista, ammattiasema tuo valtaa.

Ammattiasemalla voidaan perustella erilaisia ja jopa ristiriitaisia toimia. Valta ilmenee

esille pienissä yksityiskohdissa, kuten terveydenhuollon haastateltava havainnollisti.



89

Onkin huomioitava, että periaatteessa ei ole pakko hakea apua instituutioista, mutta

käytännössä on. Toisaalta instituutiot voivat järjestää neuvontaa eri mittasuhteissa kuin

yksittäinen henkilö. Yksittäisen henkilön tarkoitusperät voisivat olla instituutioihin

verrattuna paljon itsekkäämmät.

Lakien ja asetusten valmistelulla sekä säätämisellä on ohjaava vaikutus julkisensektorin

toteuttamaan neuvontaan. Niissä asetetaan suuntaviivoja ja linjauksia yhteiskunnan eri

aloille. Tällainen neuvontaa ohjaava vaikutus voi olla esimerkiksi asetusehdotus, kuten:

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten

ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (STM 2008). Tällöin neuvonta voi kuulua osaksi

julkisvallan suunniteltua toimintaa terveydenhuollossa.

Lakien avulla voidaan ohjata ja velvoitetaan eri tahoja toimimaan lakia koskevien

asioiden edistämiseksi.  Kansanterveystyön järjestäminen on kuntien velvollisuus ja

siihen sisältyvät muun muassa terveysneuvonta ja – tarkastukset (STM 2008, 17).  Koska

kansanterveyslaissa ei ollut määritelty palveluiden sisältöä ja toteuttamistapaa

yksityiskohtaisesti, oli lakiin sisällytetty momentti (Kansanterveyslaki 14§:n 1mom), joka

valtuutti valtioneuvoston asettamaan asetuksen muun muassa terveysneuvonnasta ja

terveystarkastusten sisällöstä (STM 2008, 17).

Neuvonnassa joudutaan toisinaan hakemaan tasapainoa ammattilaisena olemisen sekä

vaikuttamisen ja toisaalta asiakkaan itsemääräämisoikeuden kanssa. Terveydenhuollon

haastateltava totesi, että periaatteessa vallankäyttö ei ole sallittua hoitotyössä, eikä se

sovi hoitotyön ohjaukseen ja neuvontaan, mutta käytännössä esimerkiksi

asiantuntijavaltaa käytetään.

H: Mutta mitenkä sitten tämä jokin näköinen institutio mikä taustalla on,

mitenkä sen vaikutus sitten? Eikö sen vaikutus tuu näkyviin jollakin tasolla,

miks asiakas on tullut tänne?

HTe Tulee joo. - Kyllä, se tulee, se on jo lähtökohtaisissa, että tämä asiakas on

alisteisessa  asemassa. Sen näkee sellaisissa pienissä yksityiskohdissa, että

jos nainen tulee synnyttämään ja sillä on ajatus että minä synnytän nyt

aika, sillä lailla luonnonmukaisesti pallilla istuskelen, ja siinä niin
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ponnistelen sitten vaan, ja kätilön näkemys on, ettei hänen selkänsä

kestäkään sitä jakkarasynnytystä...

H: -joo

HTe Niin kuinka ollakaan, kyllä se ymmärtää jossain vaiheessa, se nainen, että

hänen on kaikesta parasta valita se puoli-istuva-asento.

Tiedätkö sää, se instutionaalinen valta ja se tilanteen tuoma, niin kuin

tämä professionaalinen valta, niin kyllä asiakas on alisteisessa asemassa,

vaikka kuinka puhutaan juhlapuheissa, että potilaan itsemääräämisoikeus ja

muuta, niin ei se ihan toteudu.

H: Se menee sitten sen ammattiosaamisen piikkiin vai millai se vois sanoo, sen

varjolla se on?

HTe Kyllä joo. Sen perusteella voidaan perustella niin kuin monia ratkaisuja että

miksi nainen ylipuhutaan siihen tai tähän ja näin edelleen, mutta kyllähän

meillä kuitenkin taustalla.

Koulutuksen ihanteita on asiakkaan itsemääräämisoikeuden

kunnioittaminen, asiakaskeskeisyys, perhekeskeisyys. Ja tuota todellisuus

on sitten toista maata.

Mutta näitä me opetetaan, koko ajan opetetaan ja opiskelijat näkevät sen

ristiriidan.  Elikkä sekin on yks on tätä oppimisprosessia, että ne reflektoi

hyvin paljon sitä ihannetta mitä me opetetaan siihen mitä ne näkee sitten

tuolla käytännössä. Ja meillä on etiikkaseminaareja, joissa juuri näitä

ohjaus- ja neuvonta -tilanteita aika paljon käsitellään eettisestä

näkökulmasta. Että kenen hyvä toteutuu sitten hoitotyössä.

H: Eli sitä just että se on se että on, tieto ja ammattilainen jne. – toisaalta

haetaan tasapainoa -  potilas saa valita itse?

HTe Joo tuo oli hyvä sana: Haetaan tasapainoa, koska valtaa ei saisi käyttää.

Mutta tietysti sitten kun tietää, että mihin jokin asia johtaa, niin totta kai

sinulla on velvollisuus aikalailla yrittää saada ihmisen muuttamaan

mielipidettä. Esimerkiksi jos hän polttaa kaksi askia päivässä

raskaudenaikana, ensin lähdetään: tiedätkö sinä, että tämä vahingoittaa

sikiötä ja varmaan jo toisella kerralla saattaa  sanoa: (voimakkaasti)
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Oletko sää ole lopettanut sen tupakan polton, se on jo aika direktiivistä

ohjaamista sitten.

Terveydenhuollon neuvonta vaikuttaisi institutionaalisena toimintana olevan

samankaltaista toimintaa kuin metsätaloudessa. Terveydenhuoltoon liittyvät

terveystarkastukset ja terveysneuvonta ovat kytköksissä, vastaavasti kuin

metsäsuunnittelu ja metsäneuvonta metsätaloudessa. Hokajärvi, Tikkanen, Hänninen &

Pietilä (2006, 457) toteavat tutkimusartikkelissaan, että metsänomistajien neuvonta oli

mainittu kaikkien tarkastettujen metsäkeskusten metsäsuunnitteluun liittyvässä

yhteistyöohjeistuksessa. Metsäalalla metsäsuunnitelma ja -neuvonta, taustallaan

esimerkiksi Kansallisen metsäohjelman linjaukset, pyrkivät edesauttamaan (virallista)

hyvän metsänhoidon toteutumista. Terveydenhuollossa erilaiset mittaukset ovat

verrattavissa metsäsuunnitteluun. Neuvonta sovitetaan havaittuun tilanteeseen.

Tällaisista tilanteista voi havaita julkisvallan käyttöä ja myös poliittisten tavoitteiden

edistämistä kontrollin (mittaus) ja informaatio-ohjauksen (neuvonta) avulla.

Terveystottumuksia, tarpeita ja voimavaroja selvitetään vastaanotto- ja kotikäynneillä

keskustelemalla, haastattelemalla ja standardoiduilla kyselylomakkeilla. Suositeltavia

kyselylomakkeita ovat mm. raskaudenaikaista ja lapsen syntymää seuraavaa

vuorovaikutusta tukevat (Vavu) haastattelulomakkeet, lomakkeet odottavan perheen ja

lasta kasvattavan perheen voimavarojen ja perhettä kuormittavien tekijöiden

tunnistamiseen, EPDS-mielialakysely, kysely parisuhdeväkivallasta ja AUDIT-kysely

alkoholin käytöstä. (STM 2008, 52.)

Metsätaloussuunnitelmat sisältävät puustotietojen lisäksi metsähoidollisen ja -

taloudellisen aineksen sekä neuvonnan. Kullekin metsätalouskuviolle on puustotietojen

lisäksi suunniteltu tarvittavat tehtävät – suositukset - suunnitelman voimassaolon ajaksi.

Kun metsäsuunnittelija luovuttaa metsäsuunnitelman on hänellä tiedossa metsätilan ja

metsäkuvioiden tiedot, joten hän pystyy neuvomaan (kts. Hokajärvi, Tikkanen, Hänninen

& Pietilä 2006, 481). Tässä tasossa yhteiskunnallinen ohjaus on taka-alalla, neuvonta

kohdistuu ja muotoutuu metsän ja metsäomistajan mukaan, tapauskohtaisesti.

Henkilökohtaista luovutusta tärkeänä pitäneet metsäkeskukset katsoivat luovutuksen

yhteydessä annettavan neuvonnan olevan erittäin tärkeää suunnitelman vaikuttavuuden
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kannalta /6/8/ tai luovutusta pidettiin neuvontatilaisuutena, jossa käydään läpi

suunnitelman sisältämiä asioita /5/7/. Niille metsänomistajille, joita ei tavoiteta tai

jotka asuvat kauempana, suunnitelma neuvottiin lähettämään postitse ja tarjoamaan

mahdollisuutta käytön opastukseen myöhemmin /5/. (Hokajärvi, Tikkanen, Hänninen &

Pietilä 2006, 481.)

Nykyisin huomioidaan metsän aineettomia hyötyjä puuntuotannon ohella, ja

perinteisesti tulevat sukupolvet on otettu huomioon metsätaloudellisessa toiminnassa.

Reiman (2005) toteaa Päättäjien 20. Metsäakatemiaan liittyvässä tekstissä:

Metsäneuvonnan keskeinen tavoite on osaltaan tukea kilpailukykyisen metsäteollisuuden

ja kannattavan metsänomistuksen säilymistä Suomessa. Tällöin keskeisessä asemassa on

puun liikkeelle saaminen. Ilman puukauppaa ja sen tuomia euroja, monelta asialta putoaa

pohja pois. Metsän taloudellinen hyödyntäminen ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys

metsänomistajille. Metsänomistajien tavoitteet ovat monipuolistuneet. (Reiman 2005.)

Huolimatta teollisuuden ja talouden ohjaavista painotuksista, kirjoittaa Reiman (mt.)

myös palveluiden kehittämisen olevan vauhdissa: ”Enää metsäneuvontakaan ei ole

pelkästään käsky tehdä sitä tai tätä. Metsätietoa on koko ajan tarjolla entistä

enemmän, monipuolisemmin ja uusia jakelukanavia kautta.” Ymmärrys ja valta

kytkeytyvät toisiinsa.

4.6.2 Politiikka ja poliittisuus metsäneuvonnassa

Metsäneuvontaan liittyvää dokumenttiaineistoa etsiessä ilmeni ainakin kaksi erilaista

tapaa suhtautua metsään: yksi painottaa metsätaloutta perinteisessä mielessä, toisen

lähtökohta on luonto ja mahdollisesti sen suojelu. Ensimmäisen painotuksena ovat

puunkasvattaminen sekä metsänhoito, ja ne kytkeytyvät pikemmin metsätalouteen kuin

luontoon. Jälkimmäisen painotus on luonto- ja ympäristöasioissa, kuten monimuotoisessa

metsienkäytössä. Metsätaloutta ja käyttöä painottavat lienevät valtavirta, myös

metsäteollisuussektori ja metsäpolitiikka on pitkälti rakentunut siihen. Jälkimmäisen

kritiikki kohdistuu yksipuoliseen metsien käyttöön. Erään artikkelin otsikko onkin:

”Huutava tarve vaihtoehdoille , Yksityisen talousmetsän käsittely on vieläkin ankarasti
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säädeltyä. Istutus, harvennus, poikki ja pinoon -linjan vaihtoehtoja ei hyväksytä tai

tunneta tarpeeksi.” (vanha.suomenluonto.fi)

Havainnoinneissa ilmeni, kuinka metsäalalla muutkin arvot ja tavoitteet ovat kirjattuna

myös valtakunnantason linjauksissa. Vaikka painotus olisikin muissa kuin taloudessa tai

puuntuotoksessa, neuvonnalla pyritään vaikuttamaan metsätaloudelliseen

käyttäytymiseen. Reiman (2005) mainitsee, että vaikka aiemmin metsäneuvonta oli

luonteeltaan käskevää ja sisällöltään yksioikoista, se oli kuitenkin tuloksellista. Aikojen

muuttuessa on metsäneuvontaakin kehitetty ja kehitetään edelleen vastaamaan

metsänomistajien, toimintaympäristön ja yhteiskunnan muuttuneita odotuksia.

Metsäneuvonnalle annetaan vahva motivoiva vaikutus. Se näkyy sen poliittisissa piirteissä

ja painotuksissa: Neuvomalla ja tukemalla pyritään lisäämään metsätaloudellista

aktiivisuutta. Neuvonta näyttäytyy metsänomistajien poliittisena ja hallinnollisena

ohjauksena. Neuvonnan kohteiden halutaan toimivan halutulla tavalla.

Myös maan hallitus uskoo metsäneuvonnan voimaan. Matti Vanhasen toisen hallituksen

ohjelmassa kotimaisen puun 10–15 miljoonan kuutiometrin vuotuisen lisäkäytön katsotaan

edellyttävän muun ohella metsäkeskusten neuvontaresurssien vahvistamista.

Valitettavasti tämä ei kuitenkaan näytä olevan toteutumassa. Tutkimusten mukaan

neuvonta ja metsänhoidon tuet yhdessä saavat aikaan metsänomistajien

metsänhoitopäätöksiä ja edelleen hakkuupäätöksiä. Mikäli neuvonnan voimavarat

vähenevät, jäävät myös metsänhoitoon tarkoitetut varat osin hyödyntämättä.

(www.metsakeskus.fi.)

Edellisen siteerauksen lähdeteksti alkaa toteamuksella, että 1960-luvulta Pohjois-

Karjalan metsien kasvu on lähes kaksinkertaistunut ja puuston määrä lähes

puolitoistakertaistunut. Tekstissä todetaan metsänomistajien tekevän hoito- ja

hakkuupäätökset itse, mutta mainitaan, että metsätalouden edistämistyön merkitys on

ollut keskeinen.  (emt.)

Havainnointiaineiston (HavMe1-HavMe4) oppituntien oppimissyklin aihe oli

”Neuvonta metsäpolitiikan välineenä”, joka suuntasi neuvonta -asian käsittelyä

metsäalan aineistossa.

http://www.metsakeskus.fi.
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Metsäneuvonnan tunnilla käsiteltiin metsäalan poliittisia ohjelmia, eri toimijoiden

saamia avustuksia ja niiden tarkoitusperiä – sitä mitä avustuksilla edistetään.

Esimerkiksi neuvonta voi kytkeytyä sellaisiin toimiin, jotka työllistävät neuvontaa

antavaa tahoa ja ovat organisaatiokeskeisiä. Toisaalta tunnilla huomioitiin, että

metsäneuvonnan toteutuminen voi tapahtua hankkeissa, jolloin ei synny ajallista

jatkumoa ja toisaalta, kuinka tuet valuvat organisaatioiden ylläpitoon, jolloin itse

neuvontaan riittää vähemmän varoja. (HavMe2)

Metsäneuvonnan todettiin olevan poliittisten tavoitteiden jalkauttamista, joka voi

olla valistuksen kaltaista. ” ---Mää oon rakentanut osin vähä sillai, että mää otan

Kansallisen metsäohjelman, joka on metsäpolitiikan tärkee asiakirja. Ja sit

tavallaan miten sitä aiotaan. Mut tavallaan sieltä niitä tavoitteita ja sit he itsekin

miettii, et mikä rooli sillä neuvonnalla voisi olla minkäkin tavoitteen edistämisen

suhteen.” (HavHaMe1)

Tavoitteiden jalkauttaminen on verrattavissa markkinointiin ja asiakkaiden

hankintaan, jolloin se voi olla tehotonta. Metsäneuvonnan opettaja totesi

metsänomistajakunnan olevan hajaantunut ja monimuotoistunut siten, että heistä

tavoitetaan noin puolet. Hän totesi myös, etteivät Kansallisen metsäohjelmien

tavoitteet ole toteutuneet ”kauheen hyvin.” (HavHaMe1)

Metsäpolitiikan ja neuvonnan yhteys rakennettiin oppilaiden keskustelussa ja

opettajan ohjaamana politiikan ja metsänomistajien väliin, tällöin neuvonta nähtiin

väylänä ja yhdistävänä tekijänä. Opettaja havainnoi ja kommentoi lopuksi

neuvonnan roolia ylhäältä alas–tapahtuvana toimintana, ja painotti, että

vuorovaikutus ynnä muut taidot ovat tärkeitä. (HavMe4)

Dokumenteissa vertasin myös eri tahojen tuottamia metsäalan artikkeleita. Poliittiset

painotukset tulivat esille esimerkiksi seuraavissa tiedote -dokumenteissa: Metsätalouden

kehittämiskeskus Tapion (www.tapio.fi) ”Metsäneuvontaan vauhtia uudella

teknologialla - hoito- ja hakkuupäätösten tueksi tarvitaan tietoa”, jonka vastineena

http://www.tapio.fi
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Luonto-Liiton (luontoliitto.fi, B) ”Metsänomistajille kerrottava myös suojelun

kannattavuudesta” sekä Pohjanpalon (2007) artikkeli.

Sekä Tapion että Luonto-Liiton tiedotteessa ja Pohjanpalon kirjoituksessa pyritään

edistämään tiedotteiden edustamia arvoja ja painotuksia tiedonvälityksen avulla,

neuvomalla metsänomistajia sekä vaikuttamalla yleiseen keskusteluun. Neuvontaa ei

sinänsä kyseenalaisteta, mutta sisältöä niinkin. Neuvonnan voi tulkita olevan väline,

yleistyökalu kaikenlaisen tiedon käytäntöön välittämisessä. Luonto-Liiton tiedotteessa

ollaan huolissaan yksipuolisen tiedon jakamisesta, vaikka esimerkiksi Kansallisessa

metsäohjelmassa metsäneuvonnan sisältönä (MMM 2008:3) on sekä monimuotoisuutta,

että puuntuotantoon ja metsänhoitoon liittyviä suuntauksia. Mainittujen dokumenttien

perusteella neuvonta on se rajapinta, jossa poliittisten tavoitteiden välittyminen

tapahtuu sen kohteille. Neuvojat toimivat tarvittavan tiedon välittämisessä toimijoille.

4.6.3 Priorisointi

Poliittisen näkökulman mukanaolo voi vaikeuttaa ja hämärtää toimintaa ja tavoitteita

erilaisissa tilanteissa. Joudutaan kysymään hieman samalla tavalla kuten

terveydenhuollon haastattelussa: että kenen hyvä toteutuu sitten hoitotyössä.

Metsäneuvontaa opetettaessa käsiteltiin laajempia erilaisia poliittisia intressejä jotka

eivät välttämättä mahdu yhteen, vaikka ne esimerkiksi olisi kirjattu samaan

valtakunnalliseen tavoiteohjelmaankin:

--- et tavoitteena on sekä puun liikkumisen, puun liikkeellelähdön parantaminen,

on erilaisia energiapoliittisia tavoitteita, ja  on monimuotoisuuden, suojelun -

tavoitteita. Nehän ei niin kuin periaatteessa kaikki mahdu yhteen.

Siellä on paljon sellaista, mikä täytyy sitten siinä neuvontatilanteessa priorisoida.

Että mikäs nyt tässä tilanteessa, täällä on se mitä mä priorisoin. Ja sitten toisaalta

se näkyy niissä neuvontamateriaaleissa, että eri toimijat priorisoi sit taas jotaki.

(HavHaMe1)

Politiikkaan ja poliittisluontoiseen toimintaan liittyy priorisointia. Jotkut asiat laitetaan

etusijalle. Neuvonnassa tämä voi näkyä toiminnan painotuksissa, esimerkiksi
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metsätalouden monimuotoisuusneuvonnassa. Monimuotoisuus-asiat ovat uudehkoja,

eivätkä ole perinteisen metsätalouden ydinalueita, täten se ei ole välttämättä

Metsäkeskusten (s.o. yksi metsäalan merkittävin neuvontaa toteuttava, osin valtion

säätelemä toimija) prioriteettilistan kärjessä, kuten metsäalalla ilmeni. (HavHaMe1)

Jos metsänomistajat eivät koe saavansa lisähyötyä metsäluonnon monimuotoisuuden

suojelusta, he eivät myöskään ole valmiit maksamaan neuvonnasta.

Monimuotoisuusneuvonnan lisääminen edellyttääkin joko lisää julkista rahoitusta tai

rahoituksen uudelleen kohdentamista. Eräs ratkaisu tähän olisi erityinen

monimuotoisuusneuvontaan suunnattu palveluseteli, jonka voisi käyttää

neuvontapalveluiden hankintaan. Tämä voisi lisätä monimuotoisuusneuvonnan kiinnostusta

metsänomistajien joukossa. Se voisi lisätä myös metsäalan toimijoiden kiinnostusta

tuottaa erilaisia monimuotoisuusneuvontapalveluita. Samalla se voisi synnyttää uusia

työpaikkoja. (Hänninen & Kurttila 2006, 19.)
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5 Tuloksia

5.1 Neuvonnan olemuksesta

5.1.1 Vastauksia tutkimusongelmiin ja johtopäätöksiä

Mitä neuvonnan teoria on?  Mistä neuvonnassa on kysymys? Millainen on sen olemus?

Mitä muuta neuvonta on kuin neuvojen antamista?

Neuvonnasta käytetyt nimet sekä se laajuus, mihin termillä viitataan vaihtelevat.

Tutkimusaineistossa, kuten kasvatustieteissä tai ohjausopeissa (esim. Heinonen 1989 58–

59; Onnismaa 2007, 161; Mattila 2006), esiintyi useita erilaisia termejä ja sanoja joilla

neuvontaa voidaan kuvata. Neuvontaa voidaan tarkastella laajempana ilmiönä, kuten

suunnitelmallista kasvatusta tai koulutusta. Vastaavasti kuin koulunkäyntiä, opettamista

ja oppimista, neuvontaa voi hahmottaa pedagogisesti - yleisesti neuvontana, ja

didaktisesti - opetussuunnitelmallisesti tai konkreettisesti neuvomisena ja neuvojen

antamisena (vrt. Lahdes 1994, 20–28). Usein sitä voisi tarkastella soveltaen vastaavia

teoreettisia lähtökohtia, joita käytetään muiden kasvatustieteellisten ilmiöiden

tarkastelussa.

Neuvonnassa on kysymys tiedon välittämisestä toiselle, ja sen olemukseen liittyy

olennaisesti tiedon epäsymmetria. Tilannetta ei pääsääntöisesti tulkita indoktrinaation

kaltaiseksi; jolloin neuvottavaa muokattaisiin, muita tietoja rajoitettaisiin, tieto

esitettäisiin ilman laajempia kytkentöjä, neuvoja toimisi neuvottavan itsenäisen

toiminnan esteenä tai menetelmät eivät olisi kehittämässä neuvottavan valmiuksia

itsenäisesti arvioida indoktrinoitavien uskomusten ja arvojen pätevyyttä (kts. Puolimatka

1996, 180–181). Poliittisissa näkökulmissa tieto oli voimakkaammin arvopainotteista.

Neuvonta on prosessi, ja toisinaan osa muuta prosessia kuten ohjausta, siten se voi olla

sisäänrakennettuna johonkin systeemiin. Prosessinluonteisuus poistaa neuvonnan

erityisyyttä itsenäisenä asiana tai toimintona. Ryhmäneuvonta on lähellä

luokkaopetusta, esimerkiksi terveydenhuollon opetuksessa ohjauksen suunnittelussa

opetettiin samanlaisia asioita kuin opetuksen tai koulutuksen suunnittelussa. Käytäntö ja

tekeminen kytkeytyvät neuvontaan, joten sitä tai ohjausta ei voi oppia vain lukemalla,

vaikka taustalla voi olla teorioita.
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Olennaista neuvonnassa on annettavien tietojen määrä ja laatu. Neuvonta on myös

ongelmanratkaisua - on ongelma, syy nyt tai tulevaisuudessa, tällöin se on verrattavissa

konsultointiin (vrt. Huttunen 2003). Neuvonta voi valmentaa tulevan tilanteen

kohtaamiseen. Käyttäytymisen tai ajattelutavan muutos on oletuksena neuvonnassa, ja

siten neuvonta voi tapahtua ohjaamisena jotain tavoitetta kohden.

Mitä neuvonta on käytännössä?

Neuvonnan asiat ja menetelmät vaihtelevat ja sen myötä esimerkiksi painopiste ohjaus –

neuvonta – tiedonantaminen – akselilla (kts. Työministeriö 2002, OHJUS 2002 -taulukko).

Neuvonta on verrattavissa myös koulutukseen ja valistukseen, kuten perinteisissä

neuvontaorganisaatioissa (esim. OPH 1993; Heinonen 1998; Niemelä 1996). Neuvontaan

voi liittyä auttaminen, tukeminen ja opastaminen, kuten terveydenhuollossa tehdään.

Neuvonnalla voidaan pyrkiä esimerkiksi terveyden tai muun asian edistämiseen myös

kasvatusmielessä.

Neuvominen voi olla ohjeistamista, erilaisten ohjeiden antamista neuvottavalle.

Viestintä, vuorovaikutus, markkinointi ja myynti, vuorovaikutuksellinen tukeminen sekä

opettaminen kuvasivat aineistossa neuvontaan liitettyjä toimintoja. Neuvonta on

vuorovaikutustilanne, jossa osapuolet neuvoja ja neuvottava kohtaavat. Neuvonnalla ja

ohjauksella on yhteisiä menetelmiä. Neuvontaan kuuluvat hyvät tavat ja muu huomioiva

viestintä.

Neuvonta yhdistettiin myös politiikan välineeksi, jolloin se toimii yhtenä välittävänä

tekijänä politiikan ja kohdehenkilöiden välillä. Neuvonta voi olla poliittisten tai

ideologisten tavoitteiden edistämistä, joka on verrattavissa valistukseen. Poliittisessa

näkökulmassa neuvontaan liittyy myös asiakkaiden tavoittaminen.

Millainen on neuvoja? Millainen on neuvottava?

Neuvoja on asiantuntija, jonka asiakkaana on neuvottava. Neuvojan rooli näyttäytyy

Mattilan (2006) käyttämää guidance – painotuksen kaltaisena, jolloin ammatillinen

asiantuntijuus korostuu. Neuvottavalla on tavoite, ratkaistava ongelma tai hänen

käyttäytymisen toivotaan muuttuvan. Neuvojan tulee hallita neuvonnan sisältöä.
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Neuvojalla pitää olla myös laajempaa praktista tietoa, tiedonlähteet ja niiden käyttö

liittyvät myös neuvontaan. Neuvojan on osattava hakea, soveltaa, ja käyttää tietoa.

Neuvojan toiminta näyttäytyy tiedon osalta asiantuntijuutena, jossa ammattilainen

tietämyksensä perusteella neuvoo asiakasta. Asiakas olettaa saavansa asiantuntijalta

neuvoja. Tällaista asiantuntijuutta vierastetaan ohjaustyössä, kun kyse on asiakkaan

elämästä: ”Kaikkitietävän asiantuntijuuden kritisointi on alun perin lähtenyt

auttamisammateista. Giddensin sanoin teollisen modernin kaikkitietävä ensimmäinen

asiantuntijuus näyttää olevan vaihtumassa myöhäisen modernin toiseen

asiantuntijuuteen. Aiemmin asiantuntijalle riitti vankka todellisuuden taju, mutta

nykyään tarvitaan ennen kaikkea mahdollisuuden tajua.” (Onnismaa 2007, 136.) Vaikka

neuvonta perustuu asiantuntijuuteen, asiakas painottuu siten, ettei neuvontaa voida

pitää vain ammattilaisen suoritteena tai toimintona. Jos neuvottava ei ole ollut

yhteydessä neuvojaan (vrt. opettamisen kontaktiehto – Puolimatka 1989, 136) tai ei

syystä tai toisesta toteuta neuvoja (vrt. opettamisen menestymisehto – Puolimatka 1989,

137), ei neuvontakokonaisuus toteudu onnistuneesti.

Toisinaan neuvonnassa joudutaan tasapainoilemaan ammattilaisena olemisen ja

vaikuttamisen sekä toisaalta asiakkaan itsemääräämisoikeuden kanssa. (vrt. opettamisen

ja indoktrinaation ero – Puolimatka 1989, 180) Neuvojalla ja neuvonnalla voi olla

kaksois- tai kolmoisrooli. Neuvoja (neuvonnassa) voi joutua sovittelemaan erilaisia

tavoitteita yhteen. Neuvottava voi olla yhtäältä passiivinen tiedon vastaanottaja kuin

aktiivinen toimija. Neuvottava voi neuvojen avulla suunnata toimintaansa tai ratkaista

ongelmiaan.
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Millaisia ovat neuvonnan käytännöt ja teoriat eri toimialoilla?

Yleisesti

Verrattaessa eri haastatteluja ja toimialoja, ilmeni neuvonnan tarkan määritelmän

puuttuminen. Neuvonta voi olla, ja usein onkin, osa muuta toimintaa, jolloin siitä

käytetään toista sanaa. Neuvonnassa on kysymys tiedon välittämisestä toiselle,

neuvojalta neuvottavalle.  Neuvonnan koulutuksen- ja opetuksenkaltaisuus oli yleistä,

käyttäytymiseen vaikuttaminen on tausta-tavoitteena neuvonnassa. Vastaavasti ihminen

oppijana ja hänen motivointi oppia uutta kuvaa neuvontaa yli alojen.

Neuvonta ja neuvot sovelletaan neuvottavan tilanteeseen siten, että neuvottava on

tiedon käyttäjä ja toimija.  Neuvottavan tilanteeseen pyritään kuitenkin vaikuttamaan

ulkopuolelta. Neuvot perustuvat yleensä toimialan ja aihealueen tietoon, jotka on

yleensä muotoiltu suosituksiksi tai ratkaisuksi, jopa vaatimuksiksi tai muiksi kriteereiksi.

Neuvonnan asiat ovat asia-asioita, mutta monessa tapauksessa jaettava tieto muodostuu

siitä mitä (alalla) painotetaan sekä mitä asioita tai arvoja pyritään edistämään.

Neuvottavat tarvitsevat neuvontaa, koska eivät hallitse riittävästi aihealueen

tietomäärää, kuten esimerkiksi lääke- tai metsätieteellistä tietoa tai niistä

muodostettuja suosituksia.

Neuvonta kytkeytyy myös hallintoon. Metsäalalla metsäsuunnitelma ja -neuvonta,

taustallaan esimerkiksi Kansallisen metsäohjelman linjaukset, pyrkivät edesauttamaan

(virallista) hyvän metsänhoidon toteutumista. Terveydenhuollossa erilaiset mittaukset

ovat verrattavissa metsäsuunnitteluun ja työvoimaneuvonnassa asiakkaan tarpeet ja

velvoitteet kartoitetaan ja opastetaan alkuhaastattelussa.

Metsäala
Metsäneuvonta oli toimialoista lähimpänä taloudellista toimintaa ja mahdollisesti siksi

taloudelliset ja poliittiset näkökulmat esiintyivät selkeimmin muihin aineiston aloihin

verrattuna. Edistys ja palvelu näkyivät selkeästi metsäneuvonnasta, esimerkiksi

asiakkuuteen yhdistyvä palvelu-sana viittaa taloudelliseen toimintaan.

Metsäneuvonnassa käsiteltävät asiat ovat pääasiassa asia-asioita, eivätkä välttämättä ole

niin herkkiä aiheita, kuin esimerkiksi terveydenhuollossa tai työvoimanhallinnossa
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käsiteltävät asiat. Terveydenhuollossa ja työvoima-neuvonnassa myymisen ja

markkinoinnin sanastot puuttuvat, mutta asiakaspalvelu ja siihen kytkeytyvät

periaatteet näkyivät niissäkin.

Metsäneuvonnan luonne asiakaspalveluna tuli esille eri aineistoissa ja konsultoinnin

kaltaisuus oli kuvaavaa: on ammattilaisten tietoa, jota neuvonnassa voidaan jakaa. –

Metsäneuvonnasta näkyy asiantuntijatiedon välitys. Käytännössä voi olla, että

neuvottavat saavat vain metsäorganisaatioiden metsäneuvojilta metsiin liittyviä

käytännöllisiä tietoja. Metsäneuvonnan metsätietoutta voisi kutsua ”harvinaiseksi

tietoudeksi” jota kaikkien ei tarvitse hallita, sillä metsäalalla voidaan tukeutua

ammattilaisiin. Toisaalta metsätaloudellisessa neuvonnassa on perinteisesti hyödynnetty

myös mallioppimista. Mallina on voinut toimia kunnioituksen kohteena olleet

metsänomistajat, arvostetut vertaiset.

Havainnointiaineiston Metsäneuvonta –kurssi suuntasi metsäneuvonnan tarkastelua

politiikkaan kytkeytyvänä asiana, vastaavat kytkökset löytyisinevät myös muilta aloilta.

Metsäneuvonnalle annetaan vahva motivoiva vaikutus. Se näkyy sen poliittisissa piirteissä

ja painotuksissa: Neuvomalla ja tukemalla pyritään lisäämään metsätaloudellista

aktiivisuutta. Neuvonta näyttäytyy tällöin metsänomistajien poliittisena ja

hallinnollisena ohjauksena. Neuvonnan kohteiden halutaan toimivan halutulla tavalla.

Nykyisin on yhä enemmän keskustelua metsänhoidollisista tavoitteista, sillä tiedon

lisääntyessä tavoitteet ovat erilaistuneet, joten tarvitaan tavoitteiden

yhteensovittamista.

Terveydenhuolto

Terveydenhuollossa ja hoitotyössä neuvonta on osa hoitoprosessissa ja toisaalta

ennaltaehkäisyssä se on luonteeltaan kasvatusta. Osa neuvonnasta on konkreettista

kasvatusta, kuten neuvonta terveellisiin elämäntapoihin. Hoitotyössä ohjaus ja neuvonta

kuuluvat hoitoprosessiin jolla on alku ja loppu. Neuvontaa annetaan asiakkaalle

hoitoprosessin eri vaiheissa ja neuvonta on rakentunut sen sisälle. Neuvontaa voikin olla

vaikea erottaa erilliseksi toiminnoksi hoitotyöstä. Neuvolassa vanhempia voidaan neuvoa

lastenhoidossa tai heidän terveyteen liittyvissä asioissa, jolloin neuvovalla taholla

vaikuttaisi olevan laajempaa tai muuten parempaa tietoa suotuisista menettelytavoista.
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Terveydenhuollossa pyrittiin puhumaan ohjauksesta ja vuorovaikutteisista menetelmistä.

Toisaalta terveydenhuollossa tuli esille asiakkaan rooli apua ja tietoa tarvitsevana

varsinaisen ohjaustoiminnan lisäksi. Ohjaus näyttäytyi terveydenhuollossa ennemmin

vuorovaikutuksellisena ohjaamis-menetelmänä, kuin elämän suuntaa koskevana

ohjauksena, niin kuin se mielletään työvoima-alalla. Hyviä käytäntöjä voivat olla

vuorovaikutteinen ja counselling –tyyppinen tapa toimia. Opetuksen tai vaikuttamisen

sijasta voisi puhua vaihdosta, jolloin vuorovaikutteisuus ja tasapuolinen antaminen –

saaminen olisivat tasapainossa.

Terveydenhuollon haastateltava käytti tiedon siirtämisestä sanaa tarjoaminen. Hän

totesi myös kuinka neuvojan tulee perustella ja havainnollistaa neuvontatilanteessa,

jotta asiakas voi itse tehdä päätökset. Terveydenhuollossa neuvonta ja neuvominen voi

olla myös käskyn kaltaisten ohjeiden antamista hoitotilanteissa. Terveydenhuollon

opetuksessa käsiteltiin motivaatioita ja muutosta: ammattivalmiuksiin kuuluukin se, että

”osaa ohjata potilasta terveydentilan muutoksissa.” (HTe). Tavoite antaa motiivin

toimintaan. Tavoite ilmaistaan ja voidaan myös luoda vuorovaikutuksessa.

Terveysneuvonnassa näkyy selkeästi, kuinka tavoitteena voi olla epäsuotuisaan

käyttäytymiseen vaikuttaminen ja suotuisaan toimintaan pyrkiminen, tutkitun tiedon

perusteella.

Työvoimahallinto
Työvoimaneuvonnassa neuvonta näyttäytyy yhtenä keskustelutoimintona asiakkaan

kanssa, mutta neuvontaa kuvattiin myös prosessina työvoimahallinnon haastattelussa.

Työvoimaneuvonnassa neuvonta esiintyi pikemmin tietojen antona neuvojen muodossa,

kuin koulutukseen verrattavaa laajempaa toimintaa. Työvoimaneuvonnassa neuvontaa ei

ilmeisesti ole tarkasti käsitteellistetty, eikä siitä ole kirjoitettu. Neuvonnan ja ohjauksen

erottelustakaan ei ollut selkeyttä: neuvonta ja ohjaus kulkevat kaksikkona. Neuvonta

muistuttaa tiedon antamista ja ohjausta, niiden eroja voi olla vaikea havaita osana

vuorovaikutusta.

Työvoimahallinnon neuvonta ja tiedon anto näyttäytyivät lähes samanlaiselta.

Asiantuntijalle esitetty ratkaistava asia erottaa neuvonnan tiedon antamisesta. Tiedon

antamisessa tietoa jaetaan, se on pikemmin yksisuuntaista viestintää.

Työvoimaneuvonnassa neuvonta ja tiedon anto ovat tiedon levitystä, jossa tiedon
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omaava taho on työvoimahallinnon organisaatio, sitä jakavat työntekijät erilaisten

viestintäkanavien kautta. Neuvonta on tiedon antoa henkilökohtaisempi tiedonhaku-

sekä käyttömuoto. Neuvontaan liittyy asiantuntija-apu ja läheisempi kontakti. Tiedon

jakamisessa tietoa jaetaan.

Työvoima-alalla välitetään tietoa esimerkiksi työmarkkinoista, töistä ja koulutuksesta.

Työvoimahallinnon ympäristö on ilmeisen monimutkainen, joten neuvonta-asiantuntijuus

näyttäytyy tietämisenä siitä, miten toimia työmarkkinoilla ja työvoimahallinnon

asiakkaana. Toisaalta työvoimaneuvonnassa neuvontapalveluita käytetään tiedon

saamiseksi päätöksentekoa varten, esimerkiksi elämän käännekohdissa ja

siirtymävaiheissa. Tämän vuoksi ohjaukselliset painotukset näkynevät selkeimmin

työvoimahallinnossa. Työvoimahallinnon haastateltavan mukaan ohjattavaksi tai

neuvottavaksi tulon syyt määrittävät sitä mitä tapaamisessa tehdään (tiedon jako,

neuvonta tai ohjaus).

Työvoimahallinnon haastateltava kertoo miten ratkaisukeskeisiä ja sosio-dynaamisia

toimintatapoja harjoitellaan ohjauskoulutuksessa. Ohjauksen mainitaan edistävän

keskustelun keinoin asiakkaan itsetuntemusta, kykyä parantaa omaa elämäänsä ja tehdä

päätöksiä. Asiakas osallistuu aktiivisesti pulmiensa ratkaisemiseen, ja työskentelyn

lähtökohtana on hänen tavoitteensa ja tulkintansa. ”Asiakas on oman elämänsä

asiantuntija.” Neuvonta ja ohjauspalveluja voidaan toteuttaa henkilökohtaisesti

kasvotusten, puhelinpalveluna tai sähköisenä verkkoneuvontana sekä ryhmäpalveluna.

Alkuhaastattelussa esille tulevien asioiden mukaan sovitetaan se, mitä asiakkaan kanssa

tehdään. Neuvoja voi joutua käyttämään avunantamisen lisäksi virkamiehenä sellaista

valtaa, mikä liittyy julkishallintoon. Tämä voi johtaa ristiriitaisiin tilanteisiin, jossa

haetaan tasapainoa eri roolien välillä, kuten työvoimahallinnon haastateltava totesi.

Terveydenhuollossa painotus ja lähtökohta oli siinä, että ongelma tai kysymys on

neuvontatilanteessa jo olemassa.  Ohjaus näyttäytyi työskentelyotteena tai

ongelmanratkaisutapana. Työvoima-alalla asia näyttäisi olevan hieman toisenlainen;

ohjauksessa tuota kysymystä tai ongelmaa asetellaan, hahmotellaan ja muotoillaan,

kenties vasta muodostetaan. Neuvonnassa annetaan tähän tilanteeseen liittyviä, asia-

asioita koskevia tietoja neuvottavalle.
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Yhteenveto:

Tämän tutkimuksen aineiston ja siitä tehtyjen tulkintojen perusteella neuvontaa ja

siihen kytkeytyvää toimintaa kuvaavat seuraavat asiat:

1) Tieto ja asiantuntijuus ovat neuvonnan ydin,

2) johon kytkeytyvät asiakkaan tilanne ja tiedon soveltaminen tilanteeseen.

3) Viestinnällä ja vuorovaikutuksella vaikuttaminen kuvaa neuvonnan toteutusta,

4) ja onkin olemassa neuvontaa yleisesti kuvaavia sekä alakohtaisia painotuksia.

5) Neuvontaa käsiteltäessä jää joitakin seikkoja vähemmälle huomiolle, kuten

neuvottavat tiedon käyttäjinä.

Neuvonta eroaa toisinaan tiedotuksesta ja ohjauksesta tai hyvin vähän. Termit

yhdistetään joskus TANO –lyhenteeksi (esim. Palmgren ym. 2008). Käytännössä neuvonta

on myös opetusta, koulutusta ja jopa koko valtionlaajuista systemaattista kasvatusta.

Tiedon antamisen, neuvonnan ja ohjauksen eroja kuvaisin seuraavin vertauksin:

Tiedon antaminen on kuin luonnontieteellisen tutkimuksen ja positivistisen tiedon

kerrontaa. Tiedonannossa kerrotaan eksaktisti faktoja, joita käytetään tarvittaessa

hyväksi.

Neuvonta on kuin soveltavaa aineenopettamista. Neuvonnassa oppiaineena on

toimiala. Opetettavana on alakohtainen tieto, jota neuvoja-asiantuntija opettaa

neuvottavalle. Yleensä neuvonnassa aineenopettaja joutuu soveltamaan tietoa juuri

tiettyyn tilanteeseen.

Ohjausta voi kuvata laadulliseksi, fenomenologis-hermeneuttiseksi tutkimukseksi

yhdessä ohjattavan kanssa. Kohteena on yleensä ohjattavan elämä.

Ohjaustodellisuus on enemmän neuvoteltavissa ja konstruoitavissa.

Jokaisessa tilanteessa osapuolia ovat ammattilainen ja neuvottava, asiakas, joka on

aihealueella tai tilanteessa vaihtelevassa määrin noviisin asemassa. Ammattilaisen

tekeminen on tarkastelun keskiössä formaalissa neuvonnassa. Tekipä ammattilainen

edeltä mainituista mitä tahansa, lienee neuvottavan, asiakkaan, kannalta myönteisintä
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se, että ammattilainen hallitsee kunkin osa-alueen tietoa ja käytänteitä monipuolisesti

sekä joustavasti neuvottavan parhaaksi.

5.2. Pohdinta

5.2.1 Muutamia huomioita päätelmiin

1) Tieto ja asiantuntijuus ovat neuvonnan ydin,

Evidence based, tutkittuun tietoon perustuva – näkökulma mainittiin erityisesti

terveydenhuollossa. Oikean ja monipuolisen tiedon vaatimus nostettiin eri aineistoissa

esille. Neuvojia voisi verrata Hakkaraisen, Longan ja Lipposen (2005, 172–174) kuvaamiin

tiedon portinaukaisijoiden toimintaan, jossa tiedonvälittäjät välittävät tietoa

käytäntöyhteisöstä toiseen. Neuvonnassa välitetään tietoa toiselle, kuin opetuksessa.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että esimerkiksi peruskoulun opetuksessa käsiteltävä tieto on

varmemmin oikeaa, kun taas neuvonnassa tieto voi olla epävarmaa tai politisoitunutta.

Ohjauksessa epävarmuus on tyypillisintä. Esimerkiksi Onnismaasta (2007, 135 -136)

tuntuu, että nykyään asiantuntijuuden piirteistä korostuvat epävarmuus ja hämmennys.

Neuvonnan asetelma on tietämisen epäsymmetria. Neuvojalla oletetaan olevan tietoa,

jota neuvottavalla ei mahdollisesti ole, tai sitä ei jostain syystä käytetä omatoimisesti.

Neuvontatilanteen olennainen mielekkyys menisi, mikäli tätä asetelmaa ei olisi.

Asetelma heijastaneen myös laajasti jaettua ymmärrystä ihmisten tietämisen

mahdollisuuksista, laajuudesta ja rajoituksista - niin monilla aloilla harjoitetaan

neuvontaa. Toki on huomioitava, että joukkoviestinnän tai kampanjoiden -tyyliset

neuvontatapahtumat voivat olla sellaisia neuvontatilanteita, joissa uutta tietoa ei jaeta,

vaan vanhaa kerrataan ja yritetään aktivoida ihmisiä toimimaan (vrt. esim. OPH 1993).

Neuvonnan ja ohjauksen eron voisi löytää myös käsiteltävän asian laadusta. Tiedon jakoa

ja neuvontaa voisi tehdä kuka tahansa asiasta tietävä, kun taas oli tulkittavissa, että

ohjausta voisi tehdä vain siihen erityisesti harjautuneet henkilöt, kuten psykologit,

ammatinvalinta- tai opinto-ohjaajat. Asiasta tietäminen vaikuttaisi olevan neuvonta-

asian ydintä. Siksi ohjauksen ja neuvonnan eroksi, esimerkiksi haastattelujen
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perusteella, voisi kiteyttää käsiteltävän asian laadun: kun käsiteltävänä asiana on

ihmisen elämä ja siihen liittyvät asiat, kyseessä on ohjaus. Ohjauksessa ihminen voi olla

oman elämän asiantuntija, mutta neuvonnassa asiantuntija olisi neuvoja.  OHJUS 2002-

projektin raportin (Työministeriö 2000, 7-8) vertailussa tiedon jako yhdistettiin

tosiasiatietoon ja neuvonta asiantuntijatietoon.

Millaiset asiat lasketaan omaan elämään kuuluviksi asioiksi ja mitkä ovat faktoja?

Työvoimahallinnon haastateltava totesi, että kun kertoo työpaikoista joista ammattinsa

puolesta tietää, neuvoo. Kun asiakas kysyy mitä elämässään tekisi, olisi kysymys

ohjauksesta. Rajana voisi olla se, mihin käytännössä itse pystyy vaikuttamaan. Koska

raja vaikutusmahdollisuuksien ja faktojen tai realiteettien välillä on häilyvä ja joustava,

hämärtyy myös neuvonnan ja esimerkiksi ohjauksen raja.

Laajemman neuvontatoiminnan ja koulutuksen tai valistuksen välinen ero on toisinaan

epäselvä. Neuvontaan näyttäisi liittyvän henkilökohtaistamisen painotus, useinhan sen

intressinä on ongelmanratkaisu tai tiedon puute. Neuvonta on usein kestoltaan lyhyt,

kuin interventio, puuttuminen tilanteeseen. Koulutus taas on pitkäkestoisempi, sen

tavoitteet yleensä toteutuisivat, vaikka oppilas olisi pois opetustilanteesta tunnin tai

kaksi. Neuvonnassa neuvottavan poissaolo vaikeuttaisi olennaisesti sen onnistumista.

Valistuksen kaltaisessa neuvonnassa neuvontaa tarjoavat ovat usein yhteiskunnallisia tai

yleishyödyllisiä tahoja. Neuvonnan olemus olisi rinnastettavissa kasvatukseen (vrt.

Tuomisto 1994, 14–15), joka kytkeytyy yhteisöön siinä missä oppiminen yksilöön.

Neuvonta on yleensä ilmaista, eikä esimerkiksi suora taloudellinen hyöty ole

välttämättömyys, tai hyöty realisoituu epämääräisesti ja laajemmalla tasolla, kuten

parantuneena kansanterveytenä. Kasvattava tiedonlevitys on tällöin olennaisin motiivi.

2) johon kytkeytyvät asiakkaan tilanne ja tiedon soveltaminen tilanteeseen.

Terveydenhuollossa ilmeni informed choice –tavoite, jolloin asiakas tekee tietoisen

päätöksen toiminnasta. Tiedon tarjoaminen, valinnan tekemiseksi, vaikuttaisi olevan

eräs idea neuvonnassa myös muilla aloilla. Informoitu oppiminen tai informoivaoppinen

voisi käsitteellistää tätä puolta neuvonnasta. Informaation käytön voi tulkita olevan
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neuvottavan aktiivista oppimista.  (vrt. Sormunen & Poikela 2008.) Neuvottavan

tilanteeseen sovelletaan neuvonnan sisältöä, tietoa. Neuvonnassa onkin kyse myös

tiedon soveltamisesta käytäntöön tai käytäntötiedon tarjoamisesta ja levittämisestä.

Asiantuntijuus on tyypillisesti alakohtaista. (vrt. Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2005,

138–140.)

Neuvottavan asiakkaan asema määritetään tämän tutkimuksen aineistossa yleensä

tasavertaiseksi ja itsenäiseksi. Kuitenkin tilannetta kuvataan myös sellaisena, että

asiakas ja neuvonnan kohteena olevat henkilöt eivät tiedä, hallitse tai toimi suotavalla

tavalla. Metsäneuvonnan opetuksessa todettiin, että mikäli neuvottava painottaa

tiettyjä tavoitteita, ja jotta neuvonta vaikuttaisi, ei neuvoja kannata perustella tai

painottaa muilla asioilla. - Tässä ilmenee ajatus matsauksesta: yhdistetään asia ja tieto

neuvottavan tilanteeseen, hänen tavoitteitaan mukaillen. Tällaista ammattilaisen

tietoon perustuvaa ”liittämisestä” pyritään tyypillisesti välttämään esimerkiksi

ammatinvalintaohjauksessa (kts. Spangar 2000, 15). Metsäneuvonnassa tällä tiedon ja

tilanteen yhdistämisellä näyttäisi olevan tärkeä asema. Mestari-oppipoika – tyyppisessä

oppimisessa yhdistämisen voisi tulkita olevan oman osaamisen rajan ylittämistä neuvojan

avulla (kts. Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2005, 139).

Metsäneuvonnan opetuksessa (HavMe3) käsiteltiin Lindholmin (2008) passiivisia

metsänomistajia käsittelevää opinnäytetyötä. Siinäkin ilmeni, että metsänomistajan

tilanne vaikuttaa tarpeeseen: neuvontaan ja toimintaan. Opinnäytetyössä oli tullut

esille, kuinka metsätaloudessa vaikuttavat tunneasiatkin. Tällöin voisi kysyä: miksi

ohjaukselliset asiat eivät näy (metsä)neuvonnassa, jossa käsitellään myös tunnepitoisia

asioita. Toisaalta markkinointi tai asiakaspalvelu, jota metsäneuvonnastakin opetetaan,

voivat olla lähes samanlaista.  Vaikuttaa siltä, että ohjauksen elementeissä sekä

markkinoinnin ja asiakaspalvelun tilanteissa on paljon yhteistä. Esimerkiksi ajatus:

”Neuvonnan pitää olla yksilöllistä - kaikkea ei voi laittaa yhteen muottiin” -asia esiintyi

metsäneuvonnan opetuskalvoillakin, ajatus voisi liittyä sekä ohjaukseen, markkinointiin

että asiakaspalveluun.
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3) Viestinnällä ja vuorovaikutuksella vaikuttaminen kuvaa neuvonnan toteutusta,

Viestintä- ja vuorovaikutustilanne on neuvonnan konkreettinen tapahtumapaikka – kuin

koulutuksessa opetus. Vuorovaikutteisia ja viestinnällisiä asioita tuli esille jokaisen

havainnointi- ja haastattelualan sisällöissä. Myös dokumenteissa painotukset, joissa

asiakkaan tilannetta huomioidaan, voidaan tulkita sivuavan vuorovaikutteista painotusta.

Viestinnän osuus konkretisoi neuvontaa. Hännisen & Kurttilan (2004, 298) artikkelissa

metsänomistajien todettiin haluavan monimuotoisuustietoa erityisesti henkilökohtaisen

metsäneuvonnan kautta. Neuvonnan viestinnän osuus tuli esille myös muun muassa

haastateltavien toteamuksissa; on olennaista miten sanat asetetaan tai kuinka erilaiset

ulkoiset ja organisaatioon liittyvät institutionaaliset seikat saattavat näkyvät

viestinnässä ja vuorovaikutuksessa.

4) Neuvontaa yleisesti kuvaavia sekä alakohtaisia painotuksia.

Neuvonnassa on kasvatuksellisia seikkoja, jotka ovat tyypillisiä kaikille aloille. Siinä

käytetään esimerkiksi didaktisia ja pedagogisia välineitä enemmän tai vähemmän

tietoisesti. Viestintä ja vuorovaikutusta tapahtuu kaikissa neuvontatilanteissa ja niissä

siirtyy tietoa. Neuvonnassa ratkaistaan tai ennaltaehkäistään nykyistä tai tulevaa

ongelmaa. Neuvonnassa neuvottava on vailla tietoa jota asiantuntijalla on.  Poliittisten

tavoitteiden toteuttamisessa tiedotus-, neuvonta ja ohjaus olivat mainittuja välineitä

tavoitteiden viestimiseksi kohdejoukolle. Neuvonta voi olla poliittisten tavoitteiden

täytäntöönpanoketjun alkuosa, riippumatta neuvontaa viestintänä ja vaikuttamisena

hyödyntävästä tahosta.

Alan toiminta määrittää neuvonnan toteutumista: Tieto on alakohtaista, mutta myös

neuvonnan rooli tiedon käyttämisessä ja muodostumisessa on erilaista eri aloilla, ja

niille annetaan tyypillisesti erilaisia painotuksia. Neuvonnalle annettu merkityskin

vaihtelee aloittain. Tämä laajentaa ja pinnallistaa neuvonnan yleistä merkitystä.

5) Neuvontaa käsiteltäessä jää joitakin seikkoja vähemmälle huomiolle, kuten

neuvottavat tiedon käyttäjinä.

Tiedon rakentumista konstruktivismin mukaisesti ei neuvonnan yhteydessä juuri

huomioida, ohjauspainotuksessa lähinnä (esim. Vehviläinen 2003, 26–27). Tietoa ei
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tuoteta, vaan jaetaan tai tarjotaan käytettäväksi, tieto on muodostunut aiemmin.

Tiedon käyttäminen ja tietoon liitetyt käsitykset ovat verrattavissa realistiseen

käsitykseen tiedosta (vrt. Puolimatka 2002 16–20).

Tiedon tuottaminen ja rakentuminen näkyvät neuvonnassa, jos esimerkiksi tarkastelee

neuvottavan tuloa neuvottavaksi tietoa rakentavalla, aktiivisella painotuksella, ja jos

neuvojalla on taito neuvoa rakentavalla ja vuorovaikutteisella tavalla. – Olettaisin siksi

sekä työvoimahallinnon että terveydenhuollon opettajien suositelleen Vilénin ym:n

(2008) Vuorovaikutuksellinen tukeminen – kirjaa.

Neuvojan toiminta näyttäytyy helposti opettajalähtöisen opettajan toiminnalta. Jos

neuvonnassa pääasiallisesti rakennettaisiin tietoa yhdessä neuvojan ja neuvottavan

välillä, ei välttämättä voitaisi puhua neuvonnasta, johon liittyy olennaisesti tiedon

epäsymmetria. Näyttä siltä, että neuvoja ammattilaisena määrittää minkälaisia

mahdollisuuksia ja tietoja erilaisissa tilanteessa ”kuuluu tuoda” esille, mikä tietenkin

vaikuttaa tietojen käyttöön vastaisuudessa. Jos kummatkin olisivat asiantuntijoita ja

tietäisivät tai rakentaisivat asiaa tasavertaisesti, kyseessä olisi mieluummin

kollegiaalinen keskustelu, yhteinen tiedon rakennus tai konsultointi. Tällöin

peruslähtökohdat ovat tiedossa ja hallussa. Ehkä oman elämän asiantuntemus ja

elämästä neuvominen kärjistäen havainnollistaa asian. Neuvoja on mahdollista antaa

myös asiantuntijalle, mutta asiantuntijaa ei tuosta vaan neuvottaisi neuvontamielessä.

Neuvonnassa neuvottavan ei oleteta olevan aiheen asiantuntija.

Se miten tieto muotoutuu neuvottavan asiakkaan käytössä jää hieman epäselväksi tai

siihen ei ehkä kiinnitetä riittävästi huomiota. Vaikuttaisi siltä, että neuvonnan ja tiedon

siirtymisen jälkeen tietämisen ”puntit ovat tasan”. – Kummatkin tietävät asiasta

voidakseen tehdä ratkaisuja. Terveydenhuollon opetuksessa käsitellyssä oli myös

opetuksen out put – ulkoistaminen, oppimisen tuominen esille, osoitus että on oppinut.

Voisiko neuvonnassa kiinnittää erityistä huomiota näiden havaintojen tekemiseen? Se

voisi varmistaa onnistumisen myös jatkossa, kun neuvoja ei ole läsnä ja neuvottava

siirtyy itsenäiseen toimimiseen.
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Neuvonnan vaikuttavuutta voidaan yksinkertaisimmillaan tarkastella muun muassa sillä,

ovatko neuvottavat toimineet ideaalisella, tavoitteen mukaisella tavalla (vrt. MMM 2002,

19). Neuvottavan esiymmärrys tiedosta, tiedon- ja taitojenhallinta kuin myös ymmärrys

ennen ja jälkeen neuvontatapahtuman jäävät helposti vähemmälle huomiolle. Neuvojen

ymmärtäminen ja hyödyllisyys saattavat jäädä tällöin tiedostamatta. Mikäli neuvonnan

mieltää prosessiksi, jossa on alku ja loppu, tarkasteltaessa prosessia vain

neuvomistapahtuman osalta, jää huomattava osa prosessista huomioimatta.

Neuvonta on konsultointipalvelua. Konsultointipalvelussa asiakkaan tyytyväisyys on

edellytys konsultoinnin tuloksellisuudelle. Se taas edellyttää luottamusta siihen, että

konsultti osaa asiansa, ymmärtää asiakkaan tilanteen ja vastaa hänen palveluodotuksiaan.

Näistä syistä asiakastyytyväisyys ennustaa neuvonnan onnistumista ja odotettavissa olevia

tuloksia eli vaikuttavuutta. (MMM 2002, 21.)

Neuvonnassa tasapainoillaan tietämiseen perustuvan vaikuttamisen kanssa. Yleisenä

oletuksena ja toivomuksena vaikuttaisi olevan se, että neuvottavat hallitsisivat tietyn

määrän tietoa tietystä aihealueesta. Tieto ja käytös kytketään toisiinsa, tiedon

perusteella oletetaan käyttäydyttävän tietyllä tavalla. Esimerkiksi terveysneuvontaan

voidaan sisällyttää tarvittavan tietopohjan saavuttamisen varmistamista. Tällöin tavoite

voi olla luonteeltaan yleissivistävä, tietoisuutta ylläpitävä tai lisäävä ja valistuksen

kaltainen. – Jolloin todellisten vaikutusten havaitsemisen vaikeutuu, mutta toivo siitä

lisääntyy.

Terveysneuvonnan osana tarvitaan myös sen varmistamista, että perheellä, lapsella ja

nuorella on perustiedot hygieniasta ja tartuntatautien leviämisestä. Hyvän

rokotuskattavuuden säilyttämiseksi tarvitaan jatkuvaa informaatiota rokotuksista ja

niiden vaikutuksista. Mikäli rokotuskattavuus laskisi, voi syntyä väestöryhmiä, joissa

vanhat jo voitetut tartuntataudit voivat aiheuttaa epidemioita. (STM 2008, 54.)

Aamulehden (23.7.2009) uutisessa poliovirusta oli löydetty jätevedestä, epidemian

vaaran todettiin olevan vähäinen suuren rokotuskattavuuden vuoksi.  Neuvonnalta ja

siihen kytkeytyviltä toiminnoilta odotetaan puolin ja toisin hyödyllisyyttä.
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Joissakin poliittisissa kannanotoissa ja varsinkin konstruktivistisissa ohjausteorioissa

ihmisten oletetaan kykenevän hyvin itsenäiseen toimintaan ja määrittämään

tilannettaan omista lähtökohdistaan. Instituutionalisen neuvonnan näkökulmasta tämä

on absurdia, sillä usein neuvonta (ja ohjaus) tapahtuvat instituution puitteissa ja siihen

nojaten. Neuvottavaksi tulevat ihmiset asetuttavat ilman kasvojen menetystä

neuvottavan (tai ohjattavan) asemaan, heillä on motiivi. – Muuten kyseessä olisi

esimerkiksi käskeminen tai muu suostuttelu. Vaikuttaisi siltä, että neuvonnassa ja

ohjauksessa olevat käytänteet määrittävät sen, kuinka alisteisessa ja ystävällisessä

asemassa neuvottava on suhteessa neuvojaan. Käytänteet, ja se miten niistä puhutaan,

eivät muuta peruslähtökohtaa: neuvottavaksi tuleminen, vaikka perustuu

vapaaehtoisuuteen, on ymmärrettävissä tarpeen tai ongelman olemassaolona, johon

neuvonta- (ja ohjaus)tilanteessa saadaan apua.

5.2.2 Jatkuuko neuvonta?

Neuvonta kytketään aihealueeseen sisällön kautta, esimerkiksi terveysneuvonnan tulee

muun muassa tukea sekä terveyden että psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämistä,

vanhemmaksi kasvamista ja parisuhdetta sekä edistää perheen sosiaalista tukiverkostoa

(STM, 2008:37, 50). Neuvonnan sisältö on se mikä puhutti myös metsäalan

dokumenteissa, ei varsinaisesti itse neuvonta. – Siten neuvonnalla vaikuttaisi olevan

vankka asema. Esimerkiksi luonnonsuojeluun ja siihen kytkeytyvien tahojen kirjoituksissa

neuvonnalle annetaan ohjaava leima, aivan vastaavasti kuin metsätalouden

valtavirrassa. Neuvonnan sisältönä olevan tiedon avulla pyritään ohjaamaan

metsänomistajien käyttäytymistä metsäalalla tai vanhempien terveydenhuollossa.

Neuvonnan vaikutus käyttäytymiseen kulkisi tämän poliittisen idean perusteella (vrt.

Hänninen & Kurttila (2006, 4); Lahdes (1994, 21, 48):

Ala à Sisältö à Tiedon välitys motiivi à Toteutus = neuvonta à + muut vaikutukset à

Mahdollinen käyttäytymisen muutos

Motiivina ja oletuksena näyttäisi olevan: ei tietoa - neuvotaan. Tämän perusteella ja

huomioiden tiedon määrän jatkuva lisääntyminen: neuvontaa tarvitaan nyt ja

tulevaisuudessa, sen toteutumismuoto onkin kysymys erikseen. Kiinnostavaa olisi tietää



112

neuvontaa antavien tahojen toimintaa ohjaavien henkilöiden ajatus- ja

kokemusmaailmaa: ”mistä tieto tulee?”, ”mihin menee?” ja ”mitä sitten tapahtuu?”.

Niin tieteessä kuin asiantuntijatyössäkin on avautunut enemmän tilaa moniäänisyydelle ja

ihmisten omille kertomuksille. Auttamisammateissa, kuten ohjauksessa, tämä on

tarkoittanut ohjattavan tarkkaavaisempaa kuuntelemista sekä sellaisten menetelmien

yleistymistä, joilla yritetään löytää uusia näkökulmia. Tällaisia ovat narratiiviset ja

voimavaraistavat menetelmät sekä metaforisen arkikielen käyttäminen asiantuntijakielen

sijasta. (Onnismaa 2007, 137.)

Vertaisneuvontaan, esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla tapahtuvaan neuvontaan

ja sen hyödyntämiseen viittaavat institutionaaliset aikomukset eivät olleet tässä

aineistossa yleisiä. Vertaisneuvominen on kuitenkin kasvanut olennaisesti viimeisien

vuosien aikana internetin käytön muuttuessa arkipäiväiseksi viestintävälineeksi,

sosiaaliseksi mediaksi. Vertaisuudesta voisi olla hyötyä neuvonnassa kokemuksien

jakamisen kautta, sekä vertaisuuden, joka pienentää jännitteitä toimijoiden välillä (kts.

Kallinen ym. 2006). Vertaisuus -näkökulma tuo esille myös tiedonrakentumisen

yhteisöllisiä puolia, joka on toisaalta verrattavissa sukupolvelta toiseen siirtyneeseen

ymmärrykseen esimerkiksi paikallisista maanviljelytavoista.

Tutkimukseen ja opetukseen liittyvät muun muassa käsitykset tiedosta, totuudesta,

olemassaolosta ja oppimisesta. Neuvonnan aikaulottuvuus liikkuu välillä tulevaisuudessa,

välillä nykyisyydessä. Todellisuus ja tulevaisuus vaikuttavat kohtalaisen varmoilta ja

tiedossa olevia. Onkin havaittavissa viitteitä suuntauksesta nykyisyyteen ja

konkreettiseen, jolloin kohteena ovat tämän hetkiset, ehkä tietyt ratkaistavat ongelma-

asiat. Toinen vahva suuntautuminen on orientoituminen tulevaisuuteen,

abstraktisempiin ja mahdollisesti konstruoitaviin asioihin, tällöin neuvonnan painotus on

koulutuksessa ja kasvatuksessa.

Onko perinteistä neuvontaa vielä tulevaisuudessa tiedon määrän kasvaessa ja sen

saannin helpottuessa?   Ovatko tulevaisuuden neuvojat erilaisia markkinavoimia, tiedon

tuottajina ja muokkaajina, ilman konkreettista kontaktia neuvottavaan? – Kuka silloin

neuvoo ja on neuvottavana - voiko aasialainen tai afrikkalainen neuvoa eurooppalaista?
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6 Tutkimuksen arviointi

6.1 Eettisyys ja luotettavuus

Eettiset kysymykset koskevat koko tutkimusta kaikissa vaiheissa, Flick (2006, 49–50)

havainnollistaa. Hänen käsittelemiä pääkohtia eettisen toiminnan huomioimiseksi ovat

tutkimuskohteiden vapaaehtoinen, informoitu ja ymmärretty suostumus kokeeseen

osallistumiseen, vahingon välttäminen, tulosten julkistamisen vaikutusten huomioiminen

ja luottamuksellinen julkaisu. Tämän tutkimuksen eri vaiheissa eettisesti huomioitavia

kohtia ovat erityisesti haastattelu ja havainnointi.

Haastattelun raportoinnin olen pyrkinyt toteuttamaan anonyymisti. Toisaalta, jos

ajattelee asiantuntijahaastattelua (Flick 2006, 165) ja siihen kytkeytyvää intressiä kuulla

asiantuntijaa asian vuoksi, ei haastateltavien anonyymiys ole kriittinen tekijä.

Havainnoinnin kohteena olleet opetustilanteet eivät myöskään käsitelleet niin sanottuja

herkkiä aiheita (kts. Puusniekka ym. 2003).

Havainnointiaineiston hankkimisessa kriittisin kysymys on havainnoinneissa olleiden

oppilaiden vapaaehtoisuus. Kaikki havainnoinnit tapahtuivat luokkatilanteessa, olin

sopinut näistä ennakkoon opettajien kanssa. Luokkatilanteessa metsäneuvonnan

opettaja esitteli minut, ja terveydenhuollossa esittelin itseni sekä aikomukseni.

Terveydenhuollon opetuksessa kysyin selkeästi lupaa havainnointiin ja sen äänitykseen,

jolloin myös kerroin aineiston anonyymistä käsittelystä. Eettiseltä kannalta arvioituna

oppilaiden osallistumisen todellinen vapaaehtoisuus oli kriittisin kohta. – Toisaalta olin

sopinut osallistumisesta etukäteen, mutta toisaalta se tapahtui tilanteessa, missä

oletuksena voi tulkita olleen että voin havainnoida, koska niin oli opettajan kanssa

sovittu. Jos jokin oppilaista olisi ilmaissut kieltävän mielipiteen, olisin menettänyt

arvokkaan havainnointimahdollisuuden juuri ennen havainnoin alkamista. En tosin tiedä,

oliko oppilaita informoitu läsnäolostani etukäteen.

Peilatessani omaa toimintaani Flick:in (2006, 49–50) käsittelemiin eettisiin kohtiin,

huomaan, että tutkimukseni aikana esimerkiksi lajitellessani tietoa ja tulkitessani sitä,

määritän neuvonta-ilmiötä. Ehkä perustelemalla, tuomalla asiasta erilaisia näkökulmia
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sekä antamalla tutkittavien äänen kuulua esimerkiksi sitaateissa, voin neutralisoida ja

perustella vaikutustani - sekä antaa tutkimusta lukevan itse arvioida tutkimukseni

kohdetta ja tulkintojeni oikeutta.

Toisaalta, jos lukeutuisin radikaalisen ja kriittisen otteen tutkijaksi ja samalla

harjoittaisin julkisen sosiologian -tyylistä toimintaa, olisi itsestään selvää, että toisin

keskusteluun erilaisia neuvonnan painotuksia ja asioita, joita yhdessä toimijoiden kanssa

mahdollisesi pyrittäisiin muuttamaan. (vrt. Metsäneuvonnan painotuksien muuttuminen,

josta on käyty alalla keskustelua.) Toisaalla vahvasti ohjaukseen suuntautuneet tuntuvat

kieltävän tai sivuuttavan neuvonnan ja neuvomisen vallankäyttönä. Neuvonta-asian

huomioiminen, ja mikäli neuvonta todetaan osaksi heidän käytäntöään, voi muuttaa

suhtautumista neuvontaan sekä samalla toimijoiden käsitteellistä ymmärrystä.

Aineistossani en havainnut eettisiä asioita käsiteltävän neuvonnan osalta samalla tavalla

kuin ne ovat psykologeilla, jotka tekevät selkeästi ohjaustyötä ihmisten elämään

liittyen. Työvoimahallinnon haastateltava kertoi, että eettisiä asioita käsitellään

työvoima-alan opetuksessa. Terveydenhuollossa eettiset näkökulmat olivat selkeimmin

esillä. Metsäpuolen opetuksessa ei erillisiä eettisiä kannanottoja tai ammattieettisiä

koodeja tullut esille, jollei niiksi laske keskusteluja muun muassa metsien käytöstä ja

muuttuneista arvoista. Alojen sisällöt ja prosessit määrittävät niiden käytäntöjä

voimakkaasti, myös eettisten kysymysten suhteen.

Eettiseksi kysymykseksi lasken tutkimuksen hyödyllisyyden. Pitääkö tutkimuksen tuottaa

tuotantomielessä jotain yhteiskunnalle ja sen toimijoille? Samaan kysymykseen liittyy

myös tutkimuksen laatu. Kun olen kuvannut ja yrittänyt luoda teoreettisen katsauksen

neuvontaan, toiminee tutkimus ajattelun ja uusien tutkimuskysymysten ruokkijana.

Toisaalta käytännölliseltä lähtökohdalta saatan ohjeistaa neuvojia toimimaan ja

tiedostamaan neuvonta-asiaa laajemmin, tällöin raportoinnilla on ollut tärkeä merkitys.
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6.2 Laatu

Eskola & Suoranta (1998) kirjoittavat, kuinka kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden

arviointi ja aineiston analysointivaihetta ei voida erottaa jyrkästi toisistaan. Tutkijakin

joutuu myöntämään olevansa tutkimuksensa keskeinen väline ja lähtökohtana on

tutkijan avoin subjektiviteetti. Laadullisessa tutkimuksessa voidaan vapaammin kulkea

analyysin, tehtyjen tulkintojen ja tutkimustekstin välillä. Tutkija joutuu pohtimaan

valitsemiaan ratkaisuja, analyysin kattavuutta ja myös ottamaan kantaa

luotettavuuteen. Luotettavuuden arvioinnissa (ihmis)tieteen tekemiseen liittyvään

järjestelmälliseen epäilyyn vastataan vakuuttamisen keinoin. Luotettavuus näyttäytyy

tästä näkökulmasta myös luonteeltaan paikkaan ja aikaan kytkeytyväksi tutkijayhteisön

sosiaaliseksi sopimukseksi. Luotettavuutta arvioitaessa kohteeksi tulevat uskottavuus,

tutkimustulosten siirrettävyys, varmuus ja vahvistavuus. Uskottavuus tarkoittaa

käsitteellistämisen ja tulkinnan yhteenpitävyyttä. Siirrettävyys voidaan tulkita

reunaehtoiseksi yleistykseksi. Varmuutta saadaan ottamalla tutkimukseen vaikuttavat,

ennustamattomat mahdollisuudet huomioon. Vahvistavuudella tarkoitetaan

kytkeytymistä vastaaviin tutkimuksiin. Tieteellisen julkisuuden kautta tutkimus tulee

lopulta arvioiduksi. (Eskola & Suoranta 1998, 209–213.)

Tämän tutkimuksen tulosten, analyysin ja tulkinnan vakuuttamiseksi olen pyrkinyt

kuvaamaan tuloksia monipuolisesti ja laajasti. Aineiston käsittelyssä vakuuttavana asiana

on ollut erilaisten aineistojen käyttö.  Olen käyttänyt laajoja sitaatteja ja lainauksia eri

aineistoista kuvaamaan neuvontaa eri näkökulmista. Tällöin tutkimusta lukeva ja

arvioiva pääsee paremmin selville niistä taustaoletuksista ja menetelmistä, jotka ovat

vaikuttaneet tutkimuksen kulkuun.

Tutkimukseni luotettavuus paranisi, jos joku muu tekisi analyysin ja tulkinnan samoista

haastatteluista, olisi ollut mukana havainnoimassa ja tulkitsisi dokumentit. Jo pelkkä

yhteistyö vaikuttaisi tällaisen laajan aiheen käsittelyssä myönteisesti. Äänitin

haastattelut ja havainnoinnit, joten minulla on ollut mahdollisuus palata aineistoon ja

tarkistaa epäselviä kohtia, tämä on osaltaan varmistanut tutkimuksen luotettavuutta.

Luotettavuuteen positiivisesti vaikuttava tekijä on ollut monipuolinen, toisiaan

täydentävä aineisto.
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Haastatteluiden runko ja teemat, olivat yhteneviä yli alojen, vaikkakin haastatteluissa

painottuivat eri aihealueet eri voimakkuuksin. Lisähaastattelut voisivat olla perusteltuja

ja tuomassa lisäinformaatiota, erityisesti alakohtainen kuva jää vajaaksi haastatteluiden

perusteella. Esimerkiksi neuvontajärjestöjen edustajilta ja neuvontatyötä tekeviltä voisi

saada sekä käytännön kokemukseen että neuvonnan organisoimiseen liittyvää tietoa.

Samalla voisi myös saada laajentavaa sekä eri käytännöissä jaettua ymmärrystä

neuvonnan olemuksesta. Tämän tutkimuksen perusteella ei voida päätellä mitä neuvonta

on juuri tietyllä alalla, neuvonnasta ei muodostunut kokoavia ”tyyppejä” kuvaamaan

neuvonnan erilaisia kokonaisuuksia tai toteutustapoja toimialoittain.

Havainnointiaineistoon minulla voi olla suurin vaikutus, sillä olin osallisena ja

havaintoihini vaikuttavat taustani sekä tulkintani. Olin sivussa kuuntelemassa, en

osallistunut keskusteluihin, ainoastaan saatoin hymyillä tai hymähtää, kun kyse oli

huumorista yleisesti. Esimerkiksi metsäneuvonnan ensimmäisellä havainnointikerralla

muutamat oppilaat, jotka istuivat kasvot minuun päin, katsoivat välillä minuun, mutta

muuten he keskustelivat keskenään tai opettajan kanssa. Se mikä vaikutukseni oli näissä

tilanteissa, jää arvauksien varaan.

Havainnointiaineiston keräämistä helpotti se, että ne tapahtuivat luokkaopetuksessa. Se

oli tilanteena tuttu. Luokkatilanteessa olevasta opetuksesta sain enemmän ja

varmempaa aineistoa sekä sisältöä neuvonnan teoreettiselle tarkastelulle. Esimerkiksi

terveydenhuollon asiakastilanteet tai käytännön harjoittelutilanteet ja niiden käytänteet

olisivat olleet minulle vieraampia. Toisaalta neuvonnan ja neuvomisen käytänteet jäivät

havaitsematta siten, millä tavalla ne voisivat tapahtua kentällä. Tämä tulkinnallisempi

aineisto olisi värittänyt tuloksia eri tavalla. Havainnointiaineiston pätevyys ja

siirrettävyys (tai validiteetti ja yleistettävyys) olisivat kasvaneet, jos olisin valinnut

useamman alan opetusten seuraamisen ja useampia oppitunteja.

Havaintoaineiston avulla hankittua tietoa on vaikea arvioida. Oliko tieto esimerkiksi

havaintopäiväkirjassa riittävää käytettäväksi ja oliko kirjaamani tiedot sekä huomiot

olennaisia ja oikein ymmärrettyjä. Havaintomateriaalin analysointi ja tulkinta alkaa ja

tapahtuu jo paikanpäällä itse tilanteessa. Jälkikäteen on hankala todentaa havaintoja

oikeaksi. Opetustilanteessa tekemäni muistiinpanot ja saamani materiaalit sekä



117

tekemäni äänitykset mahdollistivat aineistoon palaamisen, tosin eri muodossa (vrt. Flick

2006, 292–293). Tietysti minulla oli mahdollisuus kysyä esimerkiksi oppituntia ohjaavalta

henkilöltä, mitä tietyssä tilanteessa tapahtui ja sitä olenko tulkinnut tilanteen ja asian

oikein. Luokkahuoneopetuksessa tällaisia ei tullut.

Dokumenttiaineiston merkitys muotoutui eräänlaiseksi teorian testaukseksi, sovitin

dokumenttiaineistoa haastatteluista ja havainnoinneista muodostuneeseen

tulkintakehykseen. Toisaalta dokumentit antoivat esimerkkejä aikaisemmissa vaiheissa

muodostuneeseen käsitykseen neuvonnan olemuksesta. Dokumentteja systemaattisesti

keräämällä ja analysoimalla olisi ollut laaja mahdollisuus tarkastella virallisten tahojen

sekä järjestöjen organisoidun neuvonannan toteutumista. – Tässä suhteessa

dokumenttien käyttö jäi tässä tutkimuksessa sivuosaan.

”Se, että kasvatustodellisuus on äärettömän rikas erilaisista ilmiöistä, saattaa hämätä

tutkijaa, jonka havaintokyvyt ovat herkät, jolla on kokemuksia kasvatuksesta ja joka

omaa vain vähäisen teoreettisen valmiuden havaita rajoitettuja ongelmaryhmiä.

Kaikkea reaalitodellisuutta ei voida tutkia, eikä se ole tutkimuksen tarkoituskaan.”

(Heinonen 1989, 60) Mikäli olisin valinnut yhden tai korkeintaan muutaman erityisen

teorian, olisin saanut sidottua tulkinnan tiettyyn perustaan, selkeisiin käsitteisiin ja

aiempiin havaintoihin. Se olisi tuonut vakuuttavuutta ja lisännyt intertekstuaallisuutta,

mutta olisi suunnannut asioiden havaitsemista ja ennalta tulkintaa. Heinonen (emt.)

toteaa, että tietäminen ei ole samaa kuin tieteellinen, tämän vuoksi valintaan on

vähitellen kouliinnuttava.

Koska keräsin ensin haastatteluaineiston, haastattelurungon teemoja hyödyntäen,

vaikutti se aineiston muodostumiseen ja tulkintaan. Haastattelurungon teemat voidaan

tulkita olevan Heinosen (emt.) tarkoittamaa tutkimukseen liittyvää etukäteistä valintaa.

Haastattelurunko mukailee opetukseen tyypillisesti liitettäviä näkökulmia (esim.

Puolimatka 1996, 88–94, 135–137; Kari 1994), neuvonnan opetuksellista tai

kasvatuksellista puolta ei taas ole juuri teoretisoitu.

Jos olisin hakenut useampia ja erilaisia painotuksia tai tarkastelunäkökulmia, olisi

taustateorian osuutta ja materiaalia pystynyt ottamaan lisää muilta aloilta. Esimerkiksi
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neuvonnan taloudellisuus, liiketaloudellinen konsultointi tai vaikuttavuus ei ollut

erityisen tarkastelun kohteena, eikä taustamateriaalina tai teoriana. Vastaavasti

haastattelurunkoa tehdessä valitsin pois joitakin aihealueita neuvontaan liittyen, kuten

esimerkiksi vaikuttavuuden tai sukupuoleen liittyvät seikat. Toisaalta valta ja poliittisuus

tulivat esille aineistosta ja värittivät erityisesti metsäpuolen, mutta myös

terveydenhuollon ja työvoimapuolen aineistoa.

Tutkimus jää yleiseksi neuvonnan kuvaamisessa, vaikkakin sen olemusta on jäsennetty

analyyttisesti. Historialliset seikat (esim. Heinonen 1998; Niemelä 1996) jäivät

viitteelliseksi, kuten myös neuvojien ja neuvottavien huomioiminen jäivät vähälle.

Vertailevalla tutkimuksella sekä kehitysyhteistyössä tapahtuvan neuvonnan ja

kasvatuksen tarkastelulla olisi annettavaa. Neuvomista on tutkittu muun muassa

vuorovaikutuksena, mutta miten vertaisuus tai käytännönviisaus näkyy neuvoissa ja

neuvonnan vuorovaikutuksessa. Mitä ovat neuvontatyössä työskentelevien ammatilliset

tavoitteet, identiteetti tai organisaatioiden oletukset neuvonnan mahdollisuuksista -

miksi?
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neuvolakeskus.stakes.fi b
http://neuvolakeskus.stakes.fi/FI/neuvolatyo/lainsaadanto/index.htm,
haettu 26.8.2009

www.sll.fi
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/metsat/metsaneuvonta/ , haettu 7.11.2008

www.stm.fi a (Sosiaali- ja terveysministeriö)
http://www.stm.fi/stm;jsessionid=87de8e06d54048ed41bb6148cbd3, haettu 26.8.2009

www.stm.fi b (Sosiaali- ja terveysministeriö)
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut, haettu 26.8.2009

www.stm.fi c (Sosiaali- ja terveysministeriö)
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut/perusterveydenhuolto/t
erveysneuvonta, haettu 26.8.2009

www.stm.fi d (Sosiaali- ja terveysministeriö)
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut/perusterveydenhuolto/n
euvolat, haettu 26.8.2009

www. tapio.fi (Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio)
Metsäneuvontaan vauhtia uudella teknologialla - hoito- ja hakkuupäätösten tueksi
tarvitaan tietoa, 19.03.2008
http://www.tapio.fi/lehdistotiedotteet?id=11020804, haettu 7.11.2008

www.tapio.fi b (Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio)
http://www.tapio.fi/uutiskirje_uutinen?pid=11516114, haettu 7.11.2008

www.tapio.fi c  (Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio)
http://www.tapio.fi/opetusaineisto?id=10002961, haettu 7.11.2008

http://www.metsakeskus.fi.
http://www.metsakeskus.fi/web/fin/uutiset/2007_uutiset/kesakuu/pk_uu_sr_metsaneu
http://www.mol.fi
http://www.mol.fi/mol/fi/03_koulutus_ura/03_koulutus_ammattitieto/01_koulutusneu
http://www.mol.fi
http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/index.jsp
http://www.mol.fi
http://www.mol.fi/mol/fi/03_koulutus_ura/03_koulutus_ammattitieto/05_aineistohaku
http://neuvolakeskus.stakes.fi/FI/neuvolatyo/index.htm
http://neuvolakeskus.stakes.fi/FI/neuvolatyo/lainsaadanto/index.htm
http://www.sll.fi
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/metsat/metsaneuvonta/
http://www.stm.fi
http://www.stm.fi/stm;jsessionid
http://www.stm.fi
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut
http://www.stm.fi
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut/perusterveydenhuolto/t
http://www.stm.fi
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut/perusterveydenhuolto/n
http://www.tapio.fi/lehdistotiedotteet?id=11020804,
http://www.tapio.fi
http://www.tapio.fi/uutiskirje_uutinen?pid=11516114,
http://www.tapio.fi
http://www.tapio.fi/opetusaineisto?id=10002961,
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www.tem.fi a (Työ- ja elinkeinoministeriö)
http://www.tem.fi/index.phtml?s=2319, haettu 7.11.2008

vanha.suomenluonto.fi
http://vanha.suomenluonto.fi/artikkeli.php3?a=347, haettu 7.11.2008

Muut:

Kasurinen , H. 2008. ESR/Toimintalinja 3/ Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä
aikuisohjaukseen, tieto- neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisohjelmalla.
Luentokalvot.

http://www.opinovi.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=29%3Aosuvuutt
a-ja-kysyntaelaehtoeisyyttae-aikuisohjaukseen&catid=36%3Aajankohtaista-opin-ovi-
portaalissa&Itemid=2&lang=fi, haettu 29.10.2008

Reiman. H. Metsäneuvonta isojen haasteiden edessä. Päättäjien 20. Metsäakatemia
Majvik 21.9.2005, Keski-Suomi 5.–7.10.2005 (metsäneuvontahaasteidenedessä.pdf),
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/allbyid-
PMA/0984A9B95757D7BDC22570AE002F553C/$file/PMA20-HelenaReiman.pdf,
haettu 7.11.2008

http://www.tem.fi
http://www.tem.fi/index.phtml?s=2319,
http://vanha.suomenluonto.fi/artikkeli.php3?a=347,
http://www.opinovi.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=29%3Aosuvuutt
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/allbyid-
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Liite 1.  Haastattelu (ja havainto) -runko

Haastattelun tunniste_____________________

Aika ja kesto:_____________________________________________________________________

Paikka:__________________________________________________________________________

Haastateltava:____________________________________________________________________

ikä / työskentely alalla___________________________________________________

organisaatio___________________________________________________________

tehtävä_______________________________________________________________

muut huomioitavat seikat:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Haastattelurunko: Neuvonnan käytännöt ja teoria?

1) Millainen on NEUVOJA ja mitä hän tekee?

Apukysymykset, tilanteen mukaan:  Minkälainen on hänen ammattiasema ja rooli:
Kvalifikaatiot – mitä tietoja ja taitoja tarvitaan?
Mikä on arvojen ja ”sivistyksen” rooli?

2) Millainen on neuvottava?

Apukysymykset, tilanteen mukaan: Minkälainen on hänen roolinsa esim. (aktiivisuus –
passiivisuus?)
Kvalifikaatiot – mitä taitoja tarvitaan esim. oppiminen?
Mikä on arvojen ja aktiivisuuden rooli?

 3) Mitä neuvonta on teoriassa?
Miten määrität mitä on neuvonta?
Mitä muuta neuvonta on kuin neuvojen antamista:
(esim. viisaus, kunnioitus, yhteistyö, neuvottelu ja älykäs
keskustelu neuvonnassa?)

4) Mitä neuvonta on käytännössä?

Apukysymykset, tilanteen mukaan: Millainen on hyvä/huono neuvontatilanne - on hyvää /
huonoa neuvontaa? Miten voi valmistautua -suunnittelu?
Minkälainen on hyvä neuvo?

5) Mitä muuta tulee mieleen aiheesta: Neuvonta ja sen  käytännöt ja teoria?
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Liite 2 Yhteenvedot havaintojen muistiinpanoista ja huomioista

Havainnointikerta Kesto ala aihe osallistujat huomioitavaa
1. Alkututoriaali 1h 5min metsä Neuvonta

metsäpolitiikan
välineenä

8 oppilasta ja
opettajatutor

Alkututoriaali,
pbl-opetuksessa

2. Luokkaopetus 4h
30min,
sisältäe
n n.
1h:n
tauon

metsä Edellinen aihe
jatkui, painotus
metsäpolitiikassa

Yhteensä 16
opiskelijaa ja
opettaja

3. Luokkaopetus 2h
15min
+n.
30min
muuta

metsä mm. Erilaiset
metsäalan
”uudet”toimijat,
neuvonnan
vaikuttavuus

Yhteensä 10
opiskelijaa ja
opettaja

Lopussa
selvitimme
tunnukset
Moodleen, jossa
kurssi-
materiaalia

4. Loppututoriaali 1h
45min

metsä Neuvonta
metsäpolitiikan
välineenä

Yhteensä 10
opiskelijaa ja
opettaja-
tuutori

Tutoriaalia
seurasi myös 4
opettajaa.

5. Luokkaopetus
- Opetuskeskustelu

3h
15min

tervey-
den-
huolto

Ohjaustilanteen
mallintaminen –
opetuksen
suunnittelu

18 oppilasta,
opettaja

Mukana oli
myös opetusta
seuraava
ulkomaalainen
henkilö

1. Havainnointikerran yhteenveto:

Tapasimme ennen tutoriaalia opettajien S.F. ja J.F.:n kanssa. Koska J:n tutorryhmän purku ei
tapahdu J:n kanssa, sovimme että seuraan S:n tutorryhmää koko pbl-syklin ajan. Olin saanut
tunnilla käsiteltävät lähtöongelmat ja niihin liittyviä kysymyksiä aiemmin. Tiesin mitä syklin
asiasta tultiin ja oletettiin tultavan käsittelemään (helpottanee tulkintojen / seuraamisen toteutusta).
Juttelimme ennen opetustilannetta kurssista: siinä oli ollut jo asiakaskohtaamisesta käsittelyä ja
lisäksi oppilaat olivat haastatelleet metsää omistavia opettajia.

Oppitunti - tutoriaali alkoi sillä, että oppilaat menivät keskelle luokkaa muodostetun
”neuvottelupöydän” ympärille, kuin kokoustilanteeseen. Esittelin tässä vaiheessa itseni. Ensin he
valitsivat puheenjohtajan, sihteerin ja havainnoitsijan. Seuraavaksi opettaja jakoi ongelman /
lähtökohtapaperin, jonka oppilaat lukivat. Työskentely vaikutti automaattiselta: Kun opiskelijat
olivat lukeneet, meni sihteeriksi valittu heti kirjaamaan ja puheenjohtaja aloitti ideoivan
keskustelun. Opiskelijat ”heittelivät” mieleen tulleita asioita, joita sihteerinä toiminut kirjasi ylös
tietokoneelle. Hän käytti siinä jotain tiettyä ohjelmaa, joka oli näköjään suunnattu kyseiselle
toiminnalle. Kun asioita oli kerääntynyt, alkoivat he kategorisoida sanoja sekä termejä ja
työstämään asioita kokonaisuuksiksi. (Yritin tehdä näistä hahmotuksista muistiinpanoja.) Tässä
vaiheessa opettaja ohjasi näkemään mm. kehottamalla miettimään onko muitakin asioita aiheeseen,
sellaisia mitkä eivät liity tekstiin.
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Kategorisoinnin aikana opiskelijat muokkasivat kokoonpanoja keskustellen. Välineellisyys -asia
nousi esiin. Se, mistä tieto tulee, ei tullut varsinaiseksi kysymykseksi tai pääkohdaksi, vaikka yksi
oppilaista meinasikin ehdottaa sitä ja muotoili kysymystä. Opettaja ohjasi jonkin verran
kysymyksillä ja täsmennys-tyylisesti ryhmittelyn aikana. Lisäksi hän pyysi oppilaita pohtimaan
aihetta yleisemmin. Oppilaat ja opettaja keskustelivatkin lyhyesti ja opettajavetoisesti aiheesta: mitä
on politiikka, jossa valtiollinen ja muiden toimijoiden näkemykset tulevat esille. Opettaja sitoi ja
yhdisti aiheen käsittelyä aikaisempiin kursseihin, kuten puunostoon, laki-asioihin jne.

Lopussa yksi oppilaista antoi palautetta havaintojensa perusteella. Palautteenanto oli pätevää ja
suoraa. Myös opettajan toimintaa analysoitiin: Kommentoiva oppilas totesi opettajan vaikuttaneen
ja ohjanneen asian käsittelyä aikalailla tai jonkin verran, ilmeisesti keskimääräistä enemmän.
Oppilaat pitivät aihetta hankalana. Yleisenä palautteena hän totesi: ryhmä ei syttynyt ja asia oli
pintaraapaisu. Joku kommentoikin (en saanut kunnolla selvää) jälkikäteen aiheen vaikeudesta ja
epäselvyydestä. Lopuksi keskustelimme opettajan kanssa haastattelurunkoon kuuluvista asioita, se
on analysoitu haastatteluna.

2. Havainnointikerran yhteenveto:

Luennon alussa oli taulukko / kuva neuvojaan vaikuttavista taustatekijöistä, sekä kuvaaja
tavoitteista, jotka hahmottivat neuvontaa. Kuvaan vaikuttaviin ja siihen kytkeytyviin tekijöihin
palattiin myöhemmin.

Oppitunnilla ilmeni, kuinka neuvonta saatettiin nähdä (organisaation) toimintana, vaikuttamisena
toiseen (kuin behavioristinen -välineellinen toimita). – Toisaalta haetaan tasapainoa ja huomioidaan
asiakas ja hänen tavoitteensa. Organisaation tavoitteet ja intressit tulevat lähelle toimintaa.
Toimintaympäristö määrittää toiminnan ehtoja.

Havaintoni mukaan yhtenäistä metsäpuolella ja terveys- ja työvoimapuolella, ovat muuttuvat
tavoitteet ja tilanteet. Ammattilaisella on tietoa, mutta kohde ja toimintatavat vaativat (niin
tulkitsen) uusimista tai muutosta. Tiedon käsittely ja hankinta on muuttunut, tiedon määrä on
kasvanut ja sen saatavuus helpottunut. Tämä koskee sekä toimijoita että neuvonnan kohteita,
neuvottavia. Neuvojien on erityisesti panostettava tietämiseen ja tiedon kerryttämiseen - jatkuvaan
oppimiseen - johon kokemus vaikuttanee. Mieleeni tuli myös kysymykset: tarvitaanko muutosta,
onko muutos tekemällä tehtyä sekä kenen tieto ratkaisee?

3. Havainnointikerran yhteenveto:

Neuvonnasta opetettuja asioita:
Neuvonnan ja markkinoinnin suhde tuli esille, kun opettaja esimerkiksi kehotti ”katselemaan noiden
(osaanottajien) markkinointia ja viestintää” tulevilla metsäpäivillä (s.o. näyttely / seminaari).

Opinnäytetyötä käsiteltäessä huomioni kiinnittyi siihen, kuinka metsänomistajan tilanne vaikuttaa
tarpeeseen: neuvontaan ja toimintaan (luonnollisesti). Kyseisessä työssä oli tullut esille, kuinka
metsään vaikuttavat tunneasiatkin. Tässä mielessä voi kysyä miksi ohjaukselliset asiat eivät näy
metsäneuvonnassa. Toisaalta markkinointi ja asiakaspalvelu, jota opetetaan, ovat lähes samanlaista.
Siksi voikin olla, että ohjaus elementeissä ja markkinoinnin tai asiakaspalvelun tilanteissa on paljon
yhteistä. (Neuvonnan pitää olla yksilöllistä! Kaikkea ei voi laittaa yhteen muottiin -asia esiintyi
opetuskalvoillakin.)
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Neuvontaan liittyivät aiheet, kuten puuenergia, ovat tyypiltään sellaisia, että ne kytkeytyvät
laajempiin kokonaisuuksiin. Tässä tapauksessa neuvonta näyttäytyy jonkin asian edistämisenä ja
uusien aatteiden viemisenä metsänomistajien tietoon. Sitä kautta se on vaikuttamisyritystä
käyttäytymiseen. Neuvonnasta tuli esille, että sen aiheena voi olla tukihakemusten täyttö, jolloin sen
funktio on ”menettelytapatietoa jakava”.

Poliittisena ja valtion rahoittamana toimena metsäneuvonnassa nähtiin haasteina mm. projektityön,
arvostuksen puutteen sekä hankkeiden byrokraattisuuden. Mahdollisuuksiksi esitettiin mm. että
lähtökohdat ovat myönteiset ja se hyödyttää aluetaloudellisesti. Tässä kohdassa neuvonta näyttäytyy
hyvinkin ongelmattomalta, edistävältä ja yleiseltä asialta (vrt. terveyden edistäminen, joka saattaa
olla helppoa ja suotavaa sekä henkilöiden hyväksymää, mutta henkilökohtaiseksi tultuaan vaikeaa).

Opettaja totesi, kuinka neuvonnan tavoite on käyttäytymiseen vaikuttaminen, ja hän mainitsi sen
olevan tosi vaikeaa. Hän vertasi sitä opettamiseen sekä siihen, että kun tietää syyn, seuraa
tietämisestä oikein tekeminen ennemmin kuin siitä, että on tapana tehdä tai ”pitää tehdä” tietyllä
tavalla.  Sukupolvien vaihtelu asenteissa tuli esiin opetuksessa.

Vaikuttavuudesta puhuttaessa käsiteltiin Hännisen tutkimusta, jossa asiakasvaikuttavuus oli
asiakkaiden tarpeiden tyydyttämistä. Toiminnallinen vaikuttavuus oli toinen, siihen kytkeytyviä
asioita olivat rajaus, sekoittavat tekijät ja viive. Neuvontakäyntien kerrat – määrä oli toimimisen
todennäköisyyteen eniten vaikuttanut tekijä. Opettaja totesi, kuinka kontaktien määrä tuo luottoa ja
yhteyttä, ja siten vaikuttaa metsänomistajan käytökseen. Asiaa käsiteltiin markkinointi, heräte ja
määrä vaikutuksen -käsitteiden avulla (Hänninen). Yhteydenpito osoittautui tärkeämmäksi kuin
metsäsuunnitelma.

Lopussa opettaja esitteli ja jakoi tekstejä erilaisista metsäalan toimijoista ja vaihtoehtoisia
näkemyksiä omaavista tahoista. Tiedottamisen ja neuvonnan näkökulmasta esiteltiin myös
uudenlainen lehti, jonka taustalla mm. MTK. Opettaja totesi, että se olisi tavallaan yritystä pitää
uudet metsänomistajat ja naiset perinteisen metsätalouden piirissä, jolloin viestintä toimii
poliittisena vaikutusvälineenä.

Neuvonnan ja metsäsertifioinnin yhteydestä kiinnitettiin huomiota (mm. Hännisen tutkimustulos
varmasti taustalla) -neuvonta pitäisi tehdä siten, että perustelee miksi esim. säästöpuita pitäisi jättää
hakkuualoille, mitä hyötyä ja ideaa siinä on. Ei niin, että neuvotaan tekemään, jotta päästäisiin
sertifiointitavoitteisiin. Neuvonnassa voidaan kohdata myös riita-asioita kun suunnitelmat eivät
onnistukaan toimenpiteitä tehneen toimijan takia, tai toteutuksen jälki ei ollutkaan haluttu.

Opettaja totesi, metsänhoitoyhdistyksiin ja metsäkeskuksiin liittyen, että neuvontatilanne voi olla
metsänomistajalle ainoa tiedonlähde. Hän mainitsi myös aktiivisista metsänomistajista, jotka itse
ottavat asioista selvää ja toimivat. Vaihtoehtoisten ja pienten, ”avaimet käteen” -palvelua antavat
toimijat voivat olla ”ei-aktiivisten” metsänomistajien metsien hoitajia, jolloin heidän ei itse tarvitse
perehtyä metsäasioihin sillä tavalla kuin aktiiviset metsänomistajat. Tässä on hieman poikkeava
näkökulma siihen esimerkiksi mitä terveydenhuollossa tai oman elämän ohjaamisessa tulee.
Ohjauksessa vältetään palveluntarjoajan tilannetta ja oletetaan ihmisten toimivan aktiivisesti itse,
sekä tekevän myös päätökset itse. Tällöin ohjaaja vain auttaa prosessissa.
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4. Havainnointikerran yhteenveto:

Viimeinen metsäalan havainnointikerta oli loppututoriaali.
Ensimmäinen kysymys ja koko tutoriaalikin käsitteli poliittisia välineitä, ohjaavia tekijöitä sekä
määrittelyjä. Politiikan näkyminen oli sinänsä perusteltua, jos peilaa neuvonta ja metsäpolitiikka -
aiheeseen. Neuvonta ”rakennettiin” keskustelussa (ja opettajan ohjaamana) politiikan ja
metsänomistajien väliin. Opettaja havainnoi ja kommentoikin lopuksi neuvonnan roolia ylhäältä
alas -tapahtuvana ja painotti, että vuorovaikutus ym. taidot ovat tärkeitä. (Opettaja selvensi, että
näitä asioita käsitellään neuvonnan opetuksessa.)

Keskusteluissa oppilaat kävivät läpi hyviä ja huonoja puolia ensin, mutta lopuksi totesivat, ettei
jakoa voi oikein tehdä, koska on monenlaisia mielipiteitä. Tuossa keskustelussa tuli esille
metsäneuvojien tietojen päivitystarve. Jos  esimerkiksi on uusi metsänomistaja ja vanha neuvoja,
voi tulla ristiriitaa, ja myös toisin päin – toisin sanoen asenteet ja arvostukset eivät kohtaa.

Opiskelijat keskustelivat myös metsänhoitoyhdistysten rahoituksesta, jolloin arveltiin neuvonnan ja
palvelunlaadun parantuvan mikäli olisi kilpailua. Loppuvaiheessa opettaja johdatteli ottamaan
neuvoja / neuvonta -teemat mukaan. Oppilaat ehdottivat opettajan luennoilla esittämän power point
-kalvon ottamista tuotokseen, mutta lopulta jäsensivät itse kaavion.

Mieleeni tuli (siitä kun tapaamisen jälkikeskustelussa tutoriaalia seuranneiden ohjaajien kanssa
todettiin, kuinka konstruoiminen oli ollut vaikeaa, jopa tuskaista), miten konstruoiminen onnistuu
neuvontatilanteessa, jos neuvonta olisi ohjauspainotteista ja neuvottava ei olisi valveutunut, kuten
oppilaat kurssilla.

5. Havainnointikerran yhteenveto:

Aluksi, esittelyn yhteydessä, kysyin lupaa äänittämiseen. Siitä tuli keskustelua, oppilaat eivät oikein
tienneet miten suhtautua asiaan. Opettaja asetti kysymykseni koskemaan sekä lupaa havainnoida,
että äänittää. Kun täsmensin esim. anonyymisyyttä, hyväksyttiin luokassa osallistumiseni. Opettaja
saattoi olla hieman varauksellinen äänitykseen, koska oppitunnit kuluivat vuorovaikutuksellisesti.

Ensin käsiteltiin kalvo, jossa oli paljon erilaisia termejä, jotka oltiin jaottelu ”kuinka paljon
ammattilainen on äänessä” – mukaan (opetus -> counselling). Opettaja alkoi seuraavaksi opettaa
Ohjauksen mallia. – Suunnitelman nimi olisi voinut yhtä hyvin olla neuvonta tai opetus, niin kuin
välillä ko. sanoja käytettiinkin. Analyysit tulivat esille selkeästi: -kohderyhmä, -sisältö, -menetelmät
ja -resurssit.

Ammattilaisuudesta ja asian esittämisen vakuuttavuudesta keskusteltiin, sekä myös kerronnan
tyylistä. Opettaja kertoi esimerkin professorituttavastaan jonka tyyli oli kertoa asioista hyvin
konkreettisesti. Sisällön määrästä esityksissä, ja mitä kerrotaan -aiheesta, opettaja kertoi luennoitsija
ja opettaja vertauksen. Esimerkki kuvasi hyvin, kuinka opettaja keskittyy kertomaan olennaisimmat
kohdat opetuksellisesti. Asiaan liittyy myös keskusteluun aikataulun merkityksestä, siitä mitä
voidaan kertoa missäkin ajassa.

Opettaja totesi tauolla, että muutkin opettajat ottavat samoja asioita esille eri kurssien aikana ts.
asiat kertaantuvat ja samoja materiaaleja on lueteltu oppimateriaaleiksi.

Erilaisia opetusmenetelmiä ei käsitelty varsinaisesti niiden nimillä, porinaryhmä ja tarinat mainittiin
nimeltä, muuten eri menetelmiä kyllä kuvattiin. Toiminnallisia menetelmiä käsiteltiin jonkin verran:
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esim. suoritteiden näyttämiset potilaille kuuluvat terveydenhuoltoalan kuvaan. Tunneilla
keskusteltiin jonkin verran diojen merkityksestä ja käytöstä, keskusteluun kytkeytyi myös muutakin
opetuksellisia asioita, kuten ydinasiat. Motivaatiota käsiteltiin kytkien sitä myös tavoitteeseen.

Työntekijästä ilmeni kuinka olisi hyvä, että asiakkaalle jäisi pätevyyden tunne siitä, että on
asiantuntija. Ensivaikutelma on tärkeä, eikä luottamusta kannattaisi pilata heti alkuun. Kokemuksen
merkitys elävöittäjänä ja pätevyyden osoitus kertomalla itsestään tuli esille oppilaalta. Oppilaiden
vastauksessa ilmeni myös, ettei esiintymisessä saisi olla paljon cabareeta - asiaan kuulumatonta
näyttelemistä. Sen sijaan hyvä tyyli olisi inhimillistä ja asiallista. Ammattilaisen taito saada
kiinnostumaan asioista oli yksi mainittu ammattilaisominaisuus.

Opetuksessa käsiteltiin myös tarinoiden käyttöä, sen siirtovaikutusta. Tarinoiden vastaanottaja on
huomioitava, sillä tarinoiden käyttö ei sovi kaikille. Tarinoita pitää vähän älytä – ”Anna tilaa
ajatella” todettiin.

Tapaamisen aiheena oli myös opetuksen out put – ulkoistaminen, oppimisen tuominen esille,
osoitus että on oppinut. Mieleeni tuli, että voisiko neuvonnassa kiinnittää erityistä huomiota näiden
havaintojen tekemiseen. – Se voisi varmistaa onnistumisen myöskin jatkossa, kun neuvoja ei ole
läsnä ja neuvottava itse tekee ja toimiin.

Lopuksi oli kalvo ohjauksen olemuksesta, joka käsitteli suunnitelman ja käytännöntoteutuksen
huomioimista. Kalvon ideana oli toteamus siitä, että kaikki ei mene aina niin kuin on suunniteltu.
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Liite 3 Haastatteluaineiston analyysivaiheet

1) Ensin litteroin äänittämäni haastattelut, tallensin Word-asiakirjoiksi sekä tulostin ne paperilla.

2) Jokaisesta haastattelusta merkitsin eri väreillä
a) neuvonnasta (teoria + käytäntö), b) neuvonnan käytänteistä (hyvät / huonot menetelmät), c)
neuvojasta ja d) neuvottavasta niitä käsitteleviä kohtia, tutkimus kysymyksiä seuraten.

3) Sen jälkeen jaoin aineiston, tallentaen neljään eri tiedostoon: a) neuvonta teoriassa, b) neuvonta
käytännössä, c) neuvoja ja d) neuvottava. Tein tästä omat dokumentit (a) teoria (18 s.) ja b)
käytäntö (7 s.), näissä oli muutamia samoja siteerauksia ja asioita.

Siirtäessäni kustakin litteroidusta haastattelusta tekstejä näihin erillisiin tiedostoihin, annoin
useimmille otsikon tai aiheenkäsittelystä tulkinnan, kuin aineistolähtöisenkoodin. Tällöin siis
kommentoin tekstiä tulkintani mukaan. Tulkintaani ohjasi esitietoni.

Aluksi tarkoituksenani oli käsitellä kaikki kohdat (2 a-d), mutta aineiston laajuuden vuoksi, ja
koska minulla oli tulossa muitakin aineistoja, keskityin tarkastelemaan tutkimusongelman
osalta olennaisinta, eli neuvonnan teoreettista olemusta, yhdistettynä käytännön tarkasteluun.
Neuvojan ja neuvottavan tarkastelu ja oheisalueeksi.

4) Kun minulla oli kaksi neuvontaa käsittelevää tiedostoa, aloitin toisen koodaamiskierroksen,
analysoiden tarkemmin teoreettisempia (a) ja käytännön (b) ilmaisuja, näistä hahmotin
yleisolemusta ja määritelmiä. Ilmaisun koot vaihtelivat sanoista ja lauseista kappaleisiin.

Etsin ja erittelin molemmista neuvonnan yleisolemusta, jotta muodostaisin yleiskuvan
neuvonnasta yli alojen. Kokosin litteroidusta tekstistä neuvonnasta käytettäviä ilmaisuja,
joissa neuvontaa määritettiin.  Etsin myös aikaisemmin käytäntöä (kohta 2b) kuvaavista
haastattelukohdista samoja asioita.  Neuvonnan määrittelyssä etsin abstraktimpia -
teoreettisempia ilmaisuja, joita neuvontaan liitettiin ja kytkettiin. Perusteena ja kohteena tälle
koodaukselle oli löytää kohdat, jossa tulkintani mukaan esiintyy neuvontaa kuvaavia tai
määrittäviä tekijöitä.

Käsittelin aineistoa ensin teoreettisemmalla tasolla, jolloin tulkitsin erilaisia ilmaisuja,
pyrkien jäsentämään niitä abstraktimmalla tavalla. Tällöin asioiden yleisyys (ei kontekstisuus)
oli kuvaavaa. Käytännön määrittelyissä neuvontaa kuvataan enemmän suorittamiseen ja
siihen välittömästi kytkeytyvinä asioina. Teoria ja käytäntö, tai yleiset ja käytännölliset asiat,
määritteet saattoivat olla hieman päällekkäisiäkin.

5) Tämän käsittelyn jälkeen koodasin ensimmäisestä erittely / jako ja tulkinta- vaiheessa (2 a
+b:stä) muodostuneesta tekstistä neuvonnan sisällöt sekä tavoitteet.

Sisällöillä tarkoitin käsiteltäviä asioita sekä tapahtumaa että asioita mitä neuvonnassa
tapahtuu. Tavoitteiden etsimisellä pyrin löytämään ja erittelemään motiiveja neuvonnan
toteutumiseksi.



132

6) Kopioin tiedostoista koodi-kommentit ja niihin liittyvät näytteet omaan tiedostoon, jolloin myös
yhdistin neuvonnan teoreettisen ja käytännöllisen tarkastelun.

Koska tarkastelun kohteena oli määrittely ja kuvaus, teoreettisempi tai käytännöllisempi (a tai
b) ilmaisu (kts. aluksi tulkittu - kohta 2) ei ollut enää olennainen. Täydensin tässä vaiheessa
myös tulkintakirjoituksia ”kommentteja” ja ”otsikoita”.  Neuvonnan kuvauksien lajittelu oli
määritelmien ja tulintojen  lajittelua (kohta 7).

7) Tulkintojen yhdistämisen jälkeen pystyin syntetisoimaan yhtenäisen ja järjestelmällisemmän
kuvauksen neuvonnan määrittelystä ja kuvauksesta. Tällöin minulla oli tulkinnat yhdessä ilman
aineistositaatteja.

Käytännössä tulostin tekemäni kommentit yhteen ja leikkasin kunkin kommentin erikseen ja
yhdistin kommentit ”tyypeiksi” samankaltaisten sisältöjen mukaan. Kun olin yhdistänyt eri
tulkinnat, ja siten saanut yhtenäisemmän kuvaksen, lisäsin asiaan kuuluvat sitaatit takaisin
tekstiin.

Nimesin kolmannen vaiheen tyypittelytulkinnat – tiivistetyt kokonaisuudet seuraavilla
otsikoilla: Neuvonnan olemuksesta; Ohjaus, opetus, tiedonanto ja muut; Neuvonnan opetus;
Neuvontatilanteen syntyminen; Tieto; Vuorovaikutus; Käytäntö; Neuvonta, politiikka ja valta.

Näitä voisi kutsua aineistolähtöisiksi tyypeiksi, sillä ne kuvaavat ja tiivistävät kuvausta
neuvonnasta ja sen olemuksesta. Toki on huomioitava tutkimuskysymysten ja omien
taustaoletusten vaikutus haastateltavien vastauksiin ja sitä kautta muodostettuihin tyyppeihin

8) Tarkastin alkuperäiset haastattelut tulkintoineen lukien ja verraten litteroituihin teksteihin.
Tarkastelin, esimerkiksi ettei jokin kohta aineistoa tulkittuna ja irralleen otettuna ollut erilainen, tai
erilaiseksi tulkittavissa, suhteessa aikaisempaan keskusteluun ja laajempaan kokonaisuuteen.

9) Kun olin saanut lähes valmiiksi analyysiosuuden koskien koodaamaani neuvonnan
teoreettisemmista sekä käytännön olemuksesta, muokkasin ja täydensin tulkitsemiani kohtia ja
lisäsin viitteitä esimerkiksi teoriaan ja muuhun materiaaliin. Neuvoja ja neuvottava -teemat kulkivat
tässä ja edellisissä (6-8) vaiheessa ohessa, ilman syvällisempää tarkastelua.

10) Kun tämä osuus oli valmis, tarkastin ja täydensin tiivistetyllä neuvonnan sisältö ja tarkoitus
kohdilla (vrt. kohta 5). Tällöin tarkentuivat neuvonnan sisällölliset seikat sekä motivaatio ja tavoite
-asiat.

Tuloksena muodostui noin 24-sivunen haastatteluiden analyysit ja tulkinnat. Se toimii
täydennettävänä pohjana, kun siirryin tarkentamaan sekä täydentämään aineistoa
havaintomateriaalilla ja lopuksi kirjallisilla dokumenteilla.


