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Liite 2. Ohjaustyylit ja ohjaajan tehtävät (Heikkilä-Laakso & Heikkilä 1997)

Hyväksyvä tyyli Ohjaaja

Hyväksyvää tyyliä käytetään tilanteissa, joissa tunteet ovat 
pinnalla. Annetaan avoimia tehtäviä: ”kerro”, ”kuvaile” jne. Oh-
jaajan roolina on kuunnella, hyväksyä, tukea ja nyökytellä. Hän 
voi myös pyytää tarkentamaan jotain seikkaa tai kertomaan 
lisää asiasta. 
Hyväksyvän tyylin käyttö sopii silloin, kun ohjattava jostain 
syystä on täysin tunteidensa lamauttama eikä pysty etenemään 
prosessissaan ennen kuin on käynyt läpi tunneviidakkonsa. 
Hyväksyvä tyyli sopii ohjaajan vastaanottavaan ja kuuntelevaan 
rooliin ohjattavan elämänhallinnallisten tai ammatilliseen kas-
vuun liittyvien pohdintojen tukijana. 

- tunnistaa tilanteeseen liittyvät tunteet
- luo psykologisesti turvallinen ilmapiirin, jossa oppija voi va-

paasti edetä ongelmanratkaisussaan. 
- pysähtyy kuuntelemaan, luo luottamuksellisen ilmapiirin ja 

antaa tilaa ja aikaa
- Pyytää kertaamaan tilanteen ja yrittää ymmärtää ongelman 

oppijan näkökulmasta (ei kysymyksiä eikä kyseenalaistamista 
vaan empatiaa ja tukea)

- auttaa oppijaa keventämään mieltään askarruttavia ajatuksia, 
reaktioita ja tunteita

- auttaa oppijaa tunnistamaan ongelmat itse uudella tavalla ja 
etsimään niihin ratkaisuja ja toimintamalleja.

Vaarana on roolien hämärtyminen (luottamuspula, ohjaajan 
tunteet, ohjaajan asiantuntijuuden korostuminen). Hyväksyvä 
tyyli ei yksin riitä, mutta se auttaa pahimman yli.

Katalyyttinen tyyli Ohjaaja

Katalysointi tarkoittaa reaktion jouduttamista ottamatta siihen 
itse osaa. Ohjaaja jouduttaa ohjattavan ajatus- ja oppimispro-
sessia. Tämä voi olla tiedon jakamista ja sen jäsentämisessä tai 
aktivoinnissa auttamista. Katalyyttisen tyylin käyttöön kuuluvat 
avoimet kysymykset ja rohkaisu, joiden tarkoituksena on joh-
dattaa ohjattavaa itse tekemään ratkaisut. Esitetään avoimia 
kysymyksiä: ”miten?”, ”missä?”, ”milloin?”, ”kuka?”, ”mitä?” jne. 
Miksi-kysymystä käytettävä harkitusti, koska se voi herättää 
helposti syyllisyyden tunnetta, johtaa selittelyyn ja siten estää 
ongelman esiin tuomista ja käsittelyä

Katalysoiva tyyli sopii tilanteisiin, joissa oppijat joutuvat pohti-
maan asioita eri puolilta, tutkimaan ja tekemään johtopäätöksiä 
jonkin annetun tehtävän äärellä. Katalysoivan tyylin riskeinä 
taas ovat erityisesti piiloteltu määräävyys ja pinnallisuus. Piilo-
teltu määräävyys voi eksyä sanavalintoihin: ”Entäpä jos sittenkin 
tekisit näin...” (lue: Tee näin!). Pinnallisuus puolestaan on vaa-
rana, jos ohjaaja ei jaa laisinkaan omaa näkökulmaansa vaan 
päätöksenteko jää pelkästään ohjattavan joskus suppeankin 
näkemyksen varaan.

- ei anna oppijalle suoria vastauksia
- auttaa ohjattavaa hahmottamaan kokonaistilanne
- kuuntelee tarkkaavaisesti ja varmistaa ymmärtäneensä oikein
- käyttää avoimia kysymyksiä, antaa aikaa vastaamiseen
- käyttää varovaisesti miksi-kysymystä eikä kysy liian monia 

kysymyksiä yhdellä kertaa
- rohkaisee ohjattavaa tekemään omia ratkaisuja.

Vaarana on, että ohjattava kokee jäävänsä vaille tukea ja heit-
teille. Katalyyttinen tyyli saa aikaan ahdistusta, mutta tarkoituk-
sellisesti.

Määräävä tyyli Ohjaaja

Määräävää tyyliä käytetään kun ohjattavalla on jokin ongelma, 
jota hän ei pysty yksin ratkaisemaan. Tilanteissa, joissa tarvitaan 
nopeaa toimintaa, ohjaaja voi tehdä ehdotuksia tai ratkaista 
asioita ohjattavan puolesta. Ohjaaja määrittelee ongelman ja 
tarjoaa valmiin ratkaisun. Ohjattava ei osallistu ongelmanrat-
kaisuprosessiin vaan kuuntelee neuvoja ja ohjeita. Määräävää 
tyyliä käytettäessä ratkaisut ovat selkeitä ja nopeita. 

- määrittelee ohjattavan ongelman ja tarjoaa tarkoituksenmu-
kaisimman ratkaisumallin

- antaa ohjattavalle selkeät ohjeet
- pitää ohjakset tiukasti käsissään ja kontrolloi tilanteen edisty-

mistä.

Määräävä tyyli johtaa usein nopeasti tuloksiin. Ohjattavalla ei 
kuitenkaan ole mahdollisuutta tuoda esille omia ajatuksiaan. 
Vaarana onkin, että edistetään riippuvuutta eikä tueta itsenäistä 
päätöksentekoa ja ajattelua. Lisäksi eriarvoisuus voi korostua.

Ristiriitoja osoittava tyyli Ohjaaja

Ristiriitoja osoittavassa tyylissä osoitetaan ohjattavan puheen ja 
tekojen välistä tiedostamatonta ristiriitaa: tarkastellaan rinnak-
kain ohjattavan todellisuudenkuvaa ja ohjaajan tekemiä havain-
toja. Kirjoitetun lauseen tai näkemyksen voi palauttaa sanasta 
sanaan, ja ohjattavalta voi pyytää siihen.
Tätä tyyliä on hedelmällistä käyttää yksittäisissä kommenteis-
sa, kun puretaan ja tehdään näkyväksi keskustelun kuluessa 
ilmenneitä ristiriitoja tai jumiutumisia. Konfrontaatioiden tulisi 
olla selkeitä ja objektiivisia, eikä niihin saisi sisältyä arvostelevaa 
kielenkäyttöä tai moralisointia. Ristiriidan osoittaminen ohjat-
tavan puheessa tai teoissa voi tehdä ohjauksesta yllätyksellistä 
ja riskistä. Seurauksena voi olla rajujakin tunnereaktioita, ja 
konfliktiin ajautuminen voi olla lähellä. Ristiriidan osoittaminen 
vaatii psykologisesti turvallisen ilmapiirin. 

- osoittaa ristiriidan sen välillä, mitä oppija luulee tekevänsä ja 
mitä hän todellisuudessa tekee

- osoittaa ristiriidan kysymyksien tai toteamuksien avulla tai 
esittämällä faktoja ja vastaväitteitä silloin, kun se selvästi estää 
opiskelun etenemistä

- toimii peilinä ja pysäyttää oppijan ajattelemaan
- auttaa oppijaa tutkailemaan seuraamuksia, joita hänen toi-

mintansa aiheuttaa
- esittää vaihtoehtoisia viitekehyksiä tai toimintatapoja.

Ristiriitojen osoittamiseen liittyy riskejä, koska se voi herättää 
paljon tunteita ja aiheuttaa kiistoja. Tehokkuutta lisää tosin se, 
että yksikin kysymys voi herätellä. Turhaa konfrontointia on 
kuitenkin vältettävä.
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