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Yhteiskunnallisesti tietoisen ohjausnäkemyksen elementit?

a) Yksilön hyvä
b) Sosiaalinen hyvä 
c) Näkemys eriarvoisuuden mekanismeista, jotka kytkeytyvät ohjaukseen
d) Näkemys muutoksesta 
e) Näkemys ohjaustoiminnasta, joka perustuu edellä mainittuihin

(Vehviläinen & Souto 2018; Souto & Vehviläinen 2019; Vehviläinen & Souto arvioitavana)

Ohjaus sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
näkökulmasta



Ohjauksen tuloksellisuus
Tuotosnäkökulma

Ohjauksen tuloksena tulee syntyä tietynlainen tuotos, tulos, artefakti (ratkaisu, suunnitelma, 
osaamisen näyte tms.) tietyssä ajankohdassa
Muutosta mitataan kysymällä, kuinka monen kohdalla tuotos syntyi

Prosessinäkökulma I
Ihmisten elämissä ja yhteiskunnassa toteutuu prosesseja
Ohjaus voi merkittävästi edistää näitä prosesseja vaikuttamalla keskeiseen prosesseja 
säätelevään tekijään: esim. työ- tai opiskelukyky, uramuuntuvuus, valmistautuneisuus tms.
Muutosta voi mitata mittaamalla vaikutusta tuohon säätelevään tekijään

Prosessinäkökulma II
Ihmisten toimijuutta voivat estää ’sisäiset’ tai ’ulkoiset’ tekijät
Ohjauksen ytimessä on tunnistaa ohjattavan koetut merkitykset (ns. sisäiset kohteet) joista 
käsin toimijuus voi muuttua
Muutosta tarkastellaan laadullisena muutoksena – yhdessä rakennetaan uusi tulkinta 
keskeisestä kohteesta

Vehviläinen, S (tulossa) ©  Sanna Vehviläinen I ohjausosaajat.fi



TOIMIJUUS
Laaja-alaisen ohjauksen mallissa 
ohjauksen päämäärää kuvaava käsite
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Mitä on toimijuus?

Motivaatio, kiinnostus

Pystyvyys

Tahtominen

Osaaminen, tietäminen, 
taitaminen, 
harjaantuminen
Tiedostaminen
Osallisuus, tekijyys, 
luovuus

Suhteissa eläminen ja 
toimiminen

Aktiivinen, kriittinen
vaikuttaminen yhteiseen
toimintaan

ARVOT

ITSETUNTEMUS

YHTEISÖT



Joten…
Toimijuuden  muutos voi näkyä seuraavissa:

Suuntautumisessa: kiinnostuksen, motivaation ja 
tahtomisen ulottuvuus
osaamisen, tietämisen ja taitamisen ulottuvuus
pystyvyyden, itseluottamuksen ja -arvostuksen ulottuvuus
sosiaaliset suhteet, kuuluminen ja osallistuminen
Identiteetti
Kriittinen tiedostaminen (vrt. osallisuustaju)
Sosiaalinen toiminta
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Laaja-alainen ohjauksen malli
Ohjaus on institutionaalista yhteistoimintaa, 

jossa edistetään ohjattavalle merkityksellisiä prosesseja 
siten, että ohjattavan tai ohjattavien

toimijuus ja osallisuustaju vahvistuvat.

Prosessit ovat oppimis-, kasvu- työ- ja elämänsuunnitteluprosesseja.

Toimijuus hahmotetaan suhteisena, 
yksilöiden ja yhteiskunnan kohtaamisena 
ja sitä tarkastellaan intersektionaalisesti

(Vehviläinen 2014; Souto & Vehviläinen 2019; osallisuustajusta ks. Alhanen 2016)



ELI:

Oletus, että ohjattavalla on prosessiin annettavaa, että se on hänelle 
merkityksellinen

Joskus prosessiin liittyy paljon ennakointeja ja valmiita jäsennyksiä
Joskus ohjauksen täytyy ”löytää” prosessi ensin (ts. mitä asiaa ohjattava käy läpi)

Institutionaalisuus tuo kohteita, tavoitteita, intressejä ja rajoitteita. 
Kohteet ovat niitä ilmiöitä tai ”todellisuuden alueita” joita ohjausprosessi koskee. 

Yhteistoiminta = sen varassa työskentely onnistuu tai ei
Ohjaajan työn kohteena työskentelyprosessit
Toimijuuden vahvistaminen päämääränä kertoo millaisia keinoja ja millaista 
vuorovaikutusta meillä tulisi olla



Sosiaalinen toiminta on aina KOHTEELLISTA. 
Niin myös ohjausprosessit.
Yhteisen työskentelyn kohteet

Sisäiset (elämänhistoriasta nousevat, 
kokemuksen rakenteet, ydinuskomukset t. 
tulkinnat, taidot ja tottumukset, selitykset, 
käyttöteoriat)

Ulkoiset (kohtaamamme maailma)

Mm. oppimis-
ohjaus- ja 

psykologiset 
teoriat 

jäsentävät näitä

Rakenteita jotka 
muovaavat 

asemaamme ja 
tilannettamme



Dialoginen ohjaus (Leiman 2015)
Ohjaussuhteessa kuuntelemme asiakkaan - ei vain kuvattuja asioita ja  tietoja -
vaan koko ilmaisua

hän näyttää millaisten sisäisten kohteiden kanssa hän on tekemisissä ja miten niihin 
suhtautuu
pyrimme havainnoimaan ja ”palauttamaan” ohjattavalle 
”mun tekisi mieli valita näin mutta tuomitsenko mä itseni sitten johonkin uraloukkuun”
”no mä tulin tänne nyt siksi että sä sanoisit mulle että tää on haihattelua”

Ohjattavaa autetaan käsittelemään toimijuuden esteitä

Sisäisten toimijuuden esteiden lieventäminen tapahtuu laajentamalla asiakkaan 
itsehavainnoinnin kenttää

Itse ajattelen että ohjaus laajentaa kaikenlaisen havainnoinnin kenttää! Myös esim. 
yhteiskunnallisten havaintojen!
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Ohjauksessa asiakas voi edetä tarkasteltavan asian/ongelman suhteen 
subjektipositioon tai ottaa seuraava askel sitä kohti, kokeilla toimia 
toisin

Sekä tutkivaa työskentelyä että ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä ja 
koettelua

Työskentelyä ohjauksessa rajaa se, millaisia kohteita on mahdollista 
yhdessä tarkastella. Tämä on se lähikehityksen vyöhyke jossa ohjaus 
liikkuu. 

Lähikehityksen vyöhyke voi olla myös sellainen että se sulkee ohjattavaa 
ulkopuolelle tai ei mahdollista toimijuuden vahvistumista
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”Ulkoiset” toimijuuden esteet ovat esim. tietoon, osaamiseen, harjaantumiseen, 
ymmärtämiseen, viestimiseen liittyviä.

Näistä tulee usein ohjauksessa ohjattavalle oppimistehtäviä ja harjaantumisen paikkoja, tunnistamisia ja 
hoksaamisia
Nämä VETÄVÄT usein ohjaustilanteita

Ulkoiseksi voi mieltää myös esteet tai rasitteet, jotka ovat yhteiskunnassa vaikuttavia 
eriarvoisuutta luovia rakenteita, joiden näkyväksi tekeminen ja ymmärtäminen 
oleellista. 

Näistä ei tulisi tehdä pelkkiä ”yksilön oppimishaasteita” vaan tarvitsemme yhteisyyttä ja yhteisöllisyyttä 
niiden käsittelyyn
Näiden käsittely on tiedostamista, oman tilanteen suhteellistamista ja kokemusten vertailua, 
yhteistoiminnan paikkojen tunnistamista, tukea ja nähdyksi tulemista, äänen saamista
Näiden käsittely voi tuntua ohjaajasta hämmentävältä tai ei omaan tonttiin kuuluvalta

”Sisäiset” toimijuuden esteet liittyvät usein suojaaviin toimintatapoihin, joilla 
ohjattava käsittelee vaikeita asioita -- tai välttää käsittelemästä niitä

Näiden käsittely on ohjattavan itsereflektion tukemista ja uudenlaisten tapojen harjoittelua
Näitä asioita ohjauksessa tulee näkyviin mutta niiden ottaminen systemaattisen työskentelyn kohteeksi 
ei aina mielletä ohjauksen asiaksi(Leiman 2015)



KUKA OHJAA? Ohjauksen toimijatasot 

Lisäksi organisaation 
taso ja makrotaso: 
miten ohjaustoiminta 
järjestetään, 
resurssoidaan, miten 
palveluja tarjotaan ja 
säädellään
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YKSILÖ
Henkilökohtainen ohjaus

RYHMÄ
Ryhmää ohjataan

Ryhmä ohjaa 

YHTEISÖ / (t. VERKOSTO)
Yhteisöä ohjataan

Yhteisö ohjaa



MITÄ OHJATAAN? Tulosta/tuotosta vai prosessia?
Ohjataan prosesseja kohti tulosta/tavoitetta mutta siten että voidaan ottaa mukaan

Ajallisuus (kytkennät eteen-taakse)
Ohjattavan kokemus ja merkitykset
Sosiaaliset kytkennät
Katkokset ja takapakit
Yhteistyösuhde/ryhmäytyminen

Prosessiohjaukseen kuuluu neuvotteleva ote suhteessa
Tavoitteeseen
Toimintatapoihin

Hyvä prosessiohjaus varmistaa tulosta ja sen siirtovaikutusta, auttaa paikantamaan 
esteitä sen tiellä ja tukee kokonaisvaltaista ohjausta

Antaa enemmän vaikutusmahdollisuuksia ohjaustyöhön

Pelkkä tulosohjaus voi kyllä toimia – mutta usein niillä joilla vahvimmat edellytykset 
selviytyä ilmankin ohjausta
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Prosessin tukeminen hahmottuu kahdella tavalla:
Proaktiivisesti

Käynnistetään huolella 
Suunnitellaan ja varataan huomiota tärkeiksi 
tiedetyille vaiheille
Arvioidaan monipuolisesti ja koko prosessin ajan
Rakennetaan ennakoiden ”tukitelineitä” eri 
tyyppisiin vaikeuksiin tai toimijuuden esteisiin

Reaktiivisesti
Toimijuuden esteitä työstäen
Käsitellen eteen tulevia satunnaisia ongelmia
Tuunaten toimintatapoja 



Läpinäkyvyyden merkitys prosessin tukemisessa
Tehdään eri tavoin näkyväksi mitä yhteisessä 
prosessissa tapahtuu
Sidotaan tapaamisia toisiinsa

luodaan yhteistä muistia
Varmistutaan yhteisymmärryksestä 

Varmistutaan yhteisestä orientaatiosta joka 
tapaamisessa
Luodaan rauhaa ja kannattelua
Autetaan suuntaamaan energia sisältöön, ei 
tilanteen ”järjestelyyn” tai arvailuun



Allianssi – yhteistyösuhde tai ”liittouma”
”Allianssi(n) – ydin on yhdessä löydetty yhteistyön meininki ja ajassa etenevä 
neuvottelu vastaantulevien ilmiöiden suhteen.” 

Kanninen & Uusitalo-Arola 2015, 299

Keskeiset tekijät 
1) myönteinen turvallinen tunnesuhde,
2) riittäväyhteisymmärrys päämäärästä sekä 
3) riittävä yhteisymmärrys keinoista

Sitä rakennetaan koko ajan, voi säröillä pienesti tai suuresti, ja taas korjaantua
Toteutuu asiakkaan ns. lähikehityksen vyöhykkeellä

liikutaan niiden kohteiden (asioiden) parissa jotka ovat asiakkaalle mahdollisia  ja joiden piirissä 
hän kykenee itsesäätelyyn

Tutkimusnäyttöä siitä että allianssi säätelee onnistunutta prosessia (lähinnä 
psykoterapiatutkimus, ohjaustutkimus tulee perässä…)



Vuorovaikutuskäytäntöjen vertailua ammatillisissa 
kohtaamisissa (Vehviläinen 2014)
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Palvelukohtaaminen

• asiakas tuo ongelman: 
ammattilainen ratkoo asiakkaan 
ongelmaa asiantuntijatiedon 
nojalla

• asiakkaan kertova puhe + 
neuvojaksot

Terapeuttinen kohtaaminen

• asiakas tuo ongelman, ongelmia 
aletaan yhdessä tutkia jonkin 
syvemmän problematiikan 
ilmentymänä

• asiakkaan kerronta + 
ammattilaisen tulkinnat= 
yhteinen tutkiva puhe,  
myötätunnon t. affiliaation 
korostuminen

Ohjauksellinen kohtaaminen

• aineksia molemmista 
edellisistä; ongelmia tulkitaan 
yhdessä mutta myös etsitään 
ratkaisuja asiantuntijatiedon 
avulla

• tasapainottelu neuvovan ja 
tutkivan otteen välillä



Ohjausvuorovaikutuksen kolme ydinorientaatiota 
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Ongelmanratkaisuorientaatio

Suuntaudutaan ongelmien
paikantamiseen ja usein nopeaan

ratkaisemiseen, toiminnan esteiden
poistamiseen ja uuden toimintatavan

tuottamiseen. 

Tutkiva orientaatio

Suuntaudutaan asioiden
ymmärtämiseen syvemmin, 

monipuolisemmin

ei oleteta että asia on ilmeinen, 
pidetään sen tutkimista arvokkaana

Kannatteleva orientaatio

Suuntaudutaan siihen, että nähdään
“tilanne sellaisena kuin se on”

Havaitaan mitä tapahtuu, mitä
“todellisuudessa on”

Välitetään kiinnostusta, myötätuntoa
ja keskittymistä



Orientaatiot esiintyvät sekä yksilö- että ryhmätilanteissa

Orientaatioon voi kutsua (tai tarjoutua) kuka vaan omalla toiminnallaan
Orientaatioon voi myös luisua tai juuttua

Ohjaaja voi (ja ohjaajan tulee) vaikuttaa tietoisin keinoin siihen, missä 
orientaatiossa ollaan

Ryhmätoiminnassa vaaditaan usein ohjaajan panosta, että orientaatioiden 
välillä siirtyminen sujuu yhdessä

Ideaalina: kannattelu  tutkiva  ongelmanratkaisu



Ohjauksen ankeuttajat -- ja vastaloitsut
Ajanpuute  pysähtymisen taito

Tutkivan tilan puute; kiirehtivä ”etukeno”   kaikki ohjauksen orientaatiot 
käyttöön ja ohjauskohtaamisen jäsentäminen uudelleen

Vuorovaikutuksen keinojen heikko tiedostaminen ja ”lipsuminen” 
havainnointi ja harjoittelu

Yhteisen fokuksen tai yhteisymmärryksen hajoaminen ja vuorovaikutusjumit 
 tavoitteen kirkastaminen ja metapuhe

Ohjaavien yhteisöjen ”alikäyttö”; paljon ohjaavia yksilöitä mutta onko ohjaavia 
yhteisöjä? Ohjausammattilaisten ja ohjausvastuullisten kuormittuminen ja 
tuen tarve  pienin askelin ja tuunauksin yhteisölle vastuuta ja 
osallisuutta
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Zoomaus 1: Miksi ongelmanratkaisuorientaatio on niin 
määräävä? Haittaako se?

Neuvominen ja muu ongelmanratkaisutyöskentely ohjauksessa on tärkeää! 
Ongelmanratkaisuorientaatio näyttää kuitenkin olevan yliedustettuna 
ohjauksessa

Tutuin tapa ”tehdä asiantuntijuutta” – sekä ohjattavalle että ohjaajalle
Toisen ongelmien ratkominen ON sosiaalisen tuen ja avun universaali muoto!
Keskustelun tietyt lainalaisuudet johtavat ohjaajat usein ”keskustelun ’slottiin’ johon 
kuuluu tulla neuvo”
Ohjaaja haluaa tosissaan olla avuksi = auttaminen mielletään ongelmien ratkomiseksi 
tai neuvomiseksi
Ohjaajat eivät aina tiedä mitä muuta voisi tehdä kuin neuvoa. ”Ei saisi neuvoa” ei 
auta tekemään, se auttaa vain välttämään. Mitä ohjauksessa PITÄÄ tehdä?
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Kuinka onnistua?
Neuvomisen onnistumiseen vaikuttaa 

Sen ajoittaminen
Sen kontekstoiminen hyvin ohjattavan merkityksiin ja tilanteeseen
Neuvon relevanssi eli tarve
Asiakkaan toimijuuden esteen luonne

Jos haluat saada vaativan neuvon perille, tarvitset tietoa paitsi oikeasta 
toimintatavasta, myös ohjattavan tavasta ymmärtää asioita tai siitä, mikä 
häntä estää toimimasta neuvon mukaisesti
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Kuinka neuvot taitavasti
Kerää asioita rauhassa ”pöytään” – ei ole pakko reagoida heti ja 

ehdit harkita ja miettiä
Sijoita kannattelua ja tutkivaa työskentelyä ennen sitä
Anna ”lukuohje” neuvollesi ja perustele – auta ymmärtämään
Ota ohjattava mukaan ideoimaan ratkaisuvaihtoehtoja
Vastaväitteet eivät ole este vaan informaatiota
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Zoomaus 2: Miksi kannattelu on vaikeaa?
Ratkaisun tarjoaminen tuntuu oikealta kontribuutiolta, ”pelkkä 
vastaanottaminen” ei

Vrt. ongelmanratkaisuorientaatio painottuminen
Ohjattavan asia voi ahdistaa ohjaajaa

Opettajien ja opojen kertoman mukaan jotkut oppilaiden kertomat asiat ovat sellaisia 
joita tekee mieli kokonaan karttaa, eli ”en edes kysy” (Souto& Vehviläinen 2019; Souto tulossa; 
Vehviläinen & Souto tulossa)

Ohjattavan asia ei kuulu ohjaajan institutionaaliseen mandaattiin
Mutta toisaalta: holistinen ohjaus?

En tiedä miten kannatellaan ammatillisesti
En ole terapeutti, entä jos teen jotain väärää
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Miksi kannattelu on tärkeää?
Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen 

Luottamuksen ja jaettavuuden edellytys
Reflektion, tiedostamisen ja toimijuuden vahvistumisen edellytys
Suojaavista toimintatavoista hellittämisen edellytys

Kannattelu on tuen antamista – voi olla keskeinen ohjauksen tulos itsessään
Kannattelu on pysähtymistä ja arvon antamista yhteiselle hetkelle (auttaa 
läsnäolon ongelmiin)
Kannattelu on myös toisen ”äänen” validoimista – sinun todellisuutesi saa tulla 
näkyviin täällä (Souto& Vehviläinen 2019, Vehviläinen & Souto tulossa; Souto tulossa)
Kannattelu on yhteisen huomion suuntaamisen ja fokuksen säilymisen tuki, 
työskentelyn mahdollistamista 

Tämä työ on mukana silloinkin kun kaikki sujuu, se vaan tapahtuu huomaamatta
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Kannattelu avaa luukun 

tutkiva työ avaa oleelliset kysymykset, laajentaa ymmärrystä 


ongelmanratkaisutyö auttaa vastausten jäljille ja rohkaisee 
kokeilemaan
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Zoomaus 3: Mitä on tutkiva ote ohjauksessa?
Kokemuksen, tilanteen, ongelman yms. tutkimista 
Tutkimista (inquiry) pidetään arvokkaana sinänsä: ymmärryksen lisäämistä sekä 
”sisäänpäin että ulospäin”
Kuunteleminen ja ”kertomaan saattaminen” oleellisia ohjaajan työkaluja

Ulkoistaminen usein apuna - auttaa yhteisen kohteen äärelle
Välttämätön taito 

kriittisen reflektiivisen ajattelun sekä metaoppimisen kehittämiseksi
Asiantuntijatyössä ja -ongelmanratkaisussa

Suojaa juuttumasta epärelevantteihin ongelmiin
Suojaa siltä että ohjauksesta tulee tahattomasti ”palvelukohtaaminen” 
On usein ”alikäytetty” ohjauksessa
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Tutkivan työn alkuun
Missä ohjattavan oma reflektio liikkuu? 

Jos ohjattava ITSE reflektoi, älä sulje aihetta liian nopeasti neuvolla!
Ohjaajan avainkäytännöt

Kysyminen
Peilaaminen
Toisten kokemusten kuuleminen (kaikissa muodoissaan!)

HUOM: haastattelu vs. tutkiva puhe? 
Haastattelu on kysymyssarjan esittämistä – tieto kertyy lähinnä haastattelijalle

Usein kartoittavaa
Tutkiva kysyminen on yhteistä ”kohteen ääressä olemista”

Jatkokysymyksiä, pureudutaan siihen mitä ohjattava tarjoaa, katsotaan yhdessä ”kohdetta 
pöydällä”
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Miten siis etenet?
Ohjauksessa voi edetä kahteen suuntaan

Ajassa ja toiminnassa
”Syvyyssuunnassa”, ymmärryksessä 

Toiminnassa etenemiselle tyypillistä 
Ohjaajan runsaat ”haastattelevat” kysymykset, ratkaisua enteilevät, 
suunnitelmaa ja tehtäviä ehdottavat vuorot
Ongelmat näyttäytyvät esteinä jotka pitää ylittää

Ymmärryksessä etenemiselle tyypillistä
Ohjaaja formuloi ja tarttuu ohjattavan sanoihin,  käyttää jatkokysymyksiä
Etenkin kohdat joissa ohjattava on itsereflektiivinen, ovat sellaisia joihin 
otollista pysähtyä
Ongelmat tulkitaan viesteinä jotka kertovat ohjattavan merkityksistä: niitä 
formuloidaan ja mietitään yhdessä



Zoomaus 4: Yhteisymmärryksen säröt
Ohjaussuhde on yhteistoimintaan perustuva suhde. Tehdään yhteistyötä yhteiseen 
maaliin.
Usein ohjauksessa kuitenkin unohtuu tarkistaa yhteinen ymmärrys, se vain oletetaan!

Tavoitteesta ja agendasta: mitä ollaan tekemässä ja miksi
Toiminnan taustalla vaikuttavista arvoista ja arvostuksista: esim. kulttuuriset oletukset
Merkityksistä: ymmärretäänkö puheena olevat asiat (kohteet) samoin
Työskentelystä: arvioidaanko, mitä tapahtuu ja mitä on saatu aikaan

Voi tuottaa sekaannusta ja sähläämistä, epäluottamustakin
Ohjattavan energia menee tilanteen luonteen, pelisääntöjen yms. Arvailuun sen sijaan että se 
menisi fokuksessa olevan asian pohdintaan

Yhteisötasolla HYVIN tavanomaista
Yksittäiset ohjaajat kuormittuvat kun ottavat koppia yhteisötason ongelmista
Asiakkaan prosessi katkeilee tai tyrehtyy
Työprosesseissa häiriöitä ja konflikteja

Erittäin tavallista työelämässä ja siten myös ohjauksessa
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Mistä apua yhteisymmärryksen säröihin
Kannatteleva orientaatio tietoiseksi työtavaksi
Puheeksi ottaminen

Miten esimerkiksi tehdä mahdolliseksi toiseuden kokemuksen esille tuominen
Yhteisymmärryksestä huolehtivat työskentelyrutiinit

Alku- ja lopetusrituaalit
Työskentelyongelmasta sopiminen läpinäkyväksi (Vehviläinen &Svinhufvud 2018)
Selkeät siirtymät, katse eteen ja taakse 
Ohjaajan metapuhe

Yhteisöohjauksen malli (Vehviläinen 2015)
Jäsennys keskeisistä kysymyksistä, joiden avulla yhteisö voi kohentaa yhteistyötään 
ohjaustyön ympärillä

©  Sanna Vehviläinen I ohjausosaajat.fi



Yhteisöohjauksen jäsennys: muistilista
1 Kokonaiskuvan jäsentäminen: 

- mitä prosesseja ohjaamme yhdessä ja keitä mukana on ja miten
2 Tavoitteellisuus
3 Arviointi
4 Ohjausprosessin suhde muihin (työ-)prosesseihin 
5 Yhteistyön ja viestinnän rakenteet
6 Vuorovaikutustaitojen kehittäminen
7 ”Rajanylittäjät”: heidän roolinsa, osaamisensa, jaksamisensa

(Vehviläinen 2015)



Kollektiivinen toimijuuden muutos
Vaikuttaa siihen tahoon kenelle työtä tehdään!
Ryhmäidentiteetin vahvistuminen,  uudenlaiset identifioitumiset
Työn kohteen jäsentyminen uudella tavalla tai muu laadullinen muutos 
tavassa tehdä työtä
Uudet yhteistyösuhteet, suhde yhteisön ympäristöön jäsentyy uudella 
tavalla
Työvälineiden ja toimintamallien tarpeen tunnistaminen,  niiden kehittely
Luottamuksen ja tuttuuden lisääntyminen yhteisössä/verkostossa
Työn tulos muuttuu laadullisesti tai määrällisesti
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Kertaus: hyvän ohjauksen 
elementit

Yhteistyösuhteesta huolehtiminen
Ohjaustyö kohdistuu prosessiin
Keskustelun rakenne
Kaikki orientaatiot käyttöön
Läpinäkyvyys & neuvottelevuus 
Ohjattavan merkitykset kuuluviin
Tutkitaan maailmaa yhdessä
Toimitaan maailmassa yhdessä
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