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1. Tavoitteet / Arvot

• Listataan esimerkiksi 3-5 tärkeintä tavoitetta tai arvoa 

(joko asiakas listaa tai keskustellessa työntekijä voi 

hahmotella)

• Tavoitteita / arvoja pohditaan sitten suhteessa toisiinsa ja 

yritetään muodostaa tärkeysjärjestys sekä miettiä, miten 

tavoitteet / arvot liittyvät toisiinsa.

• Tämän jälkeen keskustellaan, mitä pitäisi tapahtua, että 

nämä tavoitteet saavutetaan tai arvoista pystytään 

pitämään kiinni.



2. Miten?

• Valitaan jokin ongelma tai haaste

• Tehdään esimerkiksi kolme miten-kysymystä ketjuna, 

vastaukset kirjataan muistiin

• Mietitään sitten jokaisesta kysymyksestä, mitä 

konkreettista voitaisiin tehdä

– Miten 

– Miten

– Miten



3. Entä jos?

• Valitaan jokin ongelma tai haaste

• Pohditaan erilaisia vaihtoehtoja ajatuksella ”Entä jos se 

olisi mahdollista?”

• Kirjoitetaan vaihtoehdot muistiin ja arvioidaan, miten 

toteutuskelpoisia ne ovat



4. Ajatusten kääntöpuoli

• Määritetään ongelma tai haaste

• Jos asiakas käyttää kovin negatiivisia ilmauksia, niin 

käännetään ilmaukset positiivisiksi ja pyritään löytämään 

kuvauksesta positiivinen kääntöpuoli



5. SWOT

• Piirretään nelikenttä: vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat

• Soveltuu esim. nykytilanteen analysointiin sekä tulevan suunnitteluun ja 

pohtimiseen

• Tärkeää miettiä myös esim. miten vahvuuksia voi vahvistaa, miten 

heikkouksia kehittää, miten mahdollisuuksia voisi hyödyntää ja miten uhkia 

voisi välttää tai ehkäistä

S – vahvuudet W - heikkoudet

O – mahdollisuudet T - uhat



6. Ihannetilanne

• Minkälainen olisi asiakkaan ihannetilanne jonkin tietyn

ajan kuluessa?

• Mitä olisi tapahtunut tuona aikana, että ihannetilanne 

olisi saavutettu? 

• Poimitaan tapahtumista tärkeät solmukohdat ja 

pohditaan, miten nämä saataisiin tapahtumaan eli mitä 

olisi mahdollista tehdä ihannetilanteen eteen 

konkreettisesti.

• Voidaan tehdä ensimmäinen askelsuunnitelma tai 

hahmotella polku ihannetilanteeseen.



7. Kuusi hattua

• Valkoinen: ajatellaan objektiivisesti, faktat ja tosiasiat

• Punainen: mietitään tunteiden ja intuition pohjalta, tunnepohjaiset 

argumentit

• Musta: pohditaan riskit ja heikkoudet

• Keltainen: ajatellaan hyötyjä ja etuja

• Vihreä: kehitetään uusia ideoita

• Sininen: suunnitellaan ja arvioidaan

Hattujen idea on muuttaa näkökulmaa / ajattelutapaa, ajatella eri suunnasta. 

Näkökulmavaihdos on paikallaan, jos esimerkiksi asiakas keskittyy vain 

vaikeuksien ja riskien miettimiseen tai on hyvin epärealistinen 

suunnitelmissaan.

Lisätietoa esim. http://digitila.fi/WP/kuusi-hattua/

http://digitila.fi/WP/kuusi-hattua/


8. Hahmottaminen piirtämällä

• Miten tilannetta, polkua tai tavoitteita voisi hahmotella 

piirtämällä paperille, kuvata visuaalisesti?

Esimerkiksi

– Miellekartta

– Aikajana

– Aarrekartta

– Polku

– Tavoitejana

– Sarjakuva, kuvasarja



9. Keskittynyt kuunteleminen

• Keskity kuuntelemaan kaikin tavoin

• Ilmaise sanallisesti ja/tai sanattomasti, että kuuntelet –

näytä, että arvostat puhujaa, tilannetta ja asiaa

• Tarkkaile puhujan rytmiä, anna aikaa pitää taukoja, älä 

keskeytä tai puhu päälle

• Rohkaise kertomaan lisää

• Tee lisäkysymyksiä, tarkennuskysymyksiä

• Tee yhteenveto kuulemastasi

• Tarkista kuulemasi, varmista yhteinen ymmärrys



10. Motivoituminen

• Kysy asiakkaalta, mikä häntä auttaisi motivoitumaan, minkälaisissa 

tilanteissa hän on aiemmin ollut motivoitunut, minkälaiset asiat häntä 

motivoi

• Pohtikaa yhdessä, miten motivaatiota ja motivoitumista voisi 

visualisoida ja tukea

• Apuna voidaan käyttää myös motivaatiomittaria esim. asteikolla 1-10 

(1 = ei yhtään, 10 = erittäin innostunut ja motivoitunut). Luvusta 

päästään keskusteluun, mikä luvun pitäisi olla, että saisi jotain 

tapahtumaan tai tehtyä ja miten lukua pystyisi nostamaan. Voidaan 

miettiä ja määritellä yhdessä myös tavoiteluku. (Motivaatiomittarin 

voi myös visualisoida.)



11. Aarrekartta

• Aarrekartan tavoitteena on kuvata henkilön unelmia, 

toiveita, ajatuksia jne.

• Aihe voi olla esimerkiksi yleisesti oma elämä ja tavoitteet 

tai vaikka unelmatyö

• Aarrekartta voi olla perinteinen paperiversio tai 

sähköinen



12. Tavoitekysymykset

• Tavoitekysymysten avulla pohditaan haluttua tai toivottavaa tavoitetilaa, 

johon asiakas haluaisi päästä

• Tärkeitä ovat tavoitteet, toiveet ja unelmat

• Kysymysten avulla kartoitetaan, mikä tavoitetila on ja mitä pitäisi tapahtua, 

että tavoitetila saavutettaisiin.

– Mitkä asiat olisivat eri tavalla? Miten ne olisivat?

– Mitä muuttuisi? (esim. omassa elämässä, tekemisessä, olemisessa jne.)

– Miltä muutos näyttäisi toisille ihmisille, miten se näkyisi? (esim. ystävät, 

perhe, tuttavat jne.)

• Yhteenvetona voidaan pohtia, mitä ajatuksia tavoitetilan pohtiminen on 

herättänyt.



13. Kirje itselle tulevaisuuteen

• Ohjataan asiakas kirjoittamaan itselleen kirje 

tulevaisuuteen.

• Kirjeessä olisi hyvä nostaa esiin tavoitteita, unelmia ja 

toiveita, joita asiakkaalla on: Missä hän haluaisi olla? 

Minkälaista hän haluaisi elämän olevan? 

(henkilökohtainen elämä, työ/opiskelu, tavoitteet)



14. Hyvä päivä / viikko / kuukausi

• Asiakasta pyydetään miettimään, millainen olisi hyvä 

päivä, viikko tai kuukausi (tavoitteista riippuen)

• Variaationa voidaan myös kuvata unelmapäivä / -viikko / 

-kuukausi (tavoitteista riippuen)

• Lyhyen tai pidemmän aikavälin tavoitteita voidaan lähteä 

asettamaan kuvauksen pohjalta

• Tavoitteena saada konkretiaa keskustelujen pohjaksi



15. Unelmien työpäivä/viikko

• Pyydä asiakasta kuvailemaan, minkälainen olisi hänen 

unelmiensa työpäivä tai työviikko. Esimerkiksi: Miten 

päivä alkaa? Mitä päivän aikana tapahtuu? Minkälaisia 

työtehtäviä? Minkälainen rytmi päivässä on? Minkälainen 

tunne on päivän jälkeen? Mikä tekee päivästä 

unelmapäivän?

• Tavoitteena on päästä keskustelemaan asiakkaan 

toiveista ja unelmista sekä alkaa peilata niitä realistisiin 

tavoitteisiin vähitellen



16. Tärkeysjärjestyksen nelikenttä

• Piirretään nelikenttä:

• Nelikentän tavoitteena on miettiä asioiden tärkeysjärjestystä ja kiireellisyyttä esimerkiksi toiveista, 

tavoitteista, elämän yleisistä asioista jne. (voidaan myös otsikoida esim. todella tärkeät, tärkeät, 

melko tärkeät, ei niin tärkeät)

Kiireelliset, tärkeät Ei-kiireelliset, tärkeät

Kiireelliset, ei tärkeät Ei kiireelliset, ei tärkeät



17. Ajankäytön jakaminen

• Paperille piirretään kaksi ympyrää (voi olla myös valmis pohja). 

• Vasemmalla oleva ympyrä on ajankäyttö, oikealla puolella tavoitetila.

• Tarkoituksena on, että asiakasta pyydetään piirtämällä 

hahmottamaan, mihin hän käyttää aikaa tällä hetkellä (ympyrän 

jakaminen osiin).

• Tämän jälkeen hahmotellaan yhdessä tai asiakas hahmottaa, miten 

hän haluaisi tilanteen olevan. 

• Tavoitteena on päästä keskustelemaan ajankäytöstä, tavoitteista ja 

siitä, mitä pitäisi tapahtua, että tavoitetila saavutettaisiin.



18. Hampurilaispalaute

• Malli palautteenantoon, kannustamiseen, motivointiin, 

muutostilanteisiin jne.

• Tärkeää myönteisen ilmapiirin ylläpitäminen, positiviinen

perusvire kaikessa viestinnässä

• Myönteinen aloitus, arvio, palaute tms. > kuulijan 

vastaanottamisen pohjustaminen

• Korjaava ehdotus, arvio, palaute tms. > perustellen läpi asiat 

ja kohdat, joihin pitäisi kiinnittää huomiota tai jossa on 

parannettavaa / muutettavaa

• Myönteinen yhteenveto yleisellä tasolla, kannustusta



19. Valmentava palaute

• Palautekeskustelumalli

– Miten tilanne tai asia asiakkaan mielestä meni/sujui?

– Miten hän arvioisi onnistumista numeroilla esim. 1-10? 

(1=huono, 10=erinomainen)

– Mihin numeroon asiakas olisi tyytyväinen?

– Miten pitäisi toimia, että numero olisi tavoitteen mukainen?

– Mitä voitaisiin tehdä toisin, että tavoite saavutettaisiin?

– Jos tilanne / asia olisi täysi kymppi, niin minkälainen se olisi 

ollut?

• Kiinnitä huomiota omaan viestintään läpi koko prosessin

• Voidaan käyttää hampurilaispalautteen osana!



20. Kriittisen palautteen 

vastaanottaminen

• Kuuntele palaute loppuun. Pohdi samalla, mihin positiiviseen 

tulokseen asiakas pyrkii omasta näkökulmastaan. Kiinnitä huomiota 

omaan viestintääsi!

• Kiitä palautteesta tai asian nostamisesta esiin, anna positiivinen 

palaute. (Huomioi myös oma sanaton viestintäsi.)

• Arvosta toista ja hänen tunnetilaansa, vaikka et olisikaan samaa 

mieltä. Osoita arvostus selkeästi esim. sanallisesti.

• Tee tarkentavia kysymyksiä, pyri selvittämään tosiasiat.

• Kerro miten ymmärrät asian itse / oma käsityksesi tilanteesta.

• Sovi asiakkaan kanssa, miten edetään. Varmista, että olette 

ymmärtäneet etenemisen samalla tavalla. Anna positiivinen palaute 

keskustelusta / yhteistyöstä.



21. Punnitaan vaihtoehtoja

• Pyydetään asiakasta listamaan eri vaihtoehdot

• Pyydetään asiakasta valitsemaan listasta kaksi 

vaihtoehtoa ja punnitsemaan näitä keskenään. Samalla 

voidaan keskustella eri vaihtoehdoista, niiden hyvistä ja 

huonoista puolista, toiveista ja odotuksista sekä 

tavoitteista.

• Kun päädytään kumpi vaihtoehto olisi parempi, 

tiputetaan toinen pois ja nostetaan listasta vertailupariksi 

uusi kohta.



22. 10 – 10 – 10  

• Pohditaan asiakkaan kanssa päätösten merkityksiä

• Mitä asia / tapahtuma merkitsee 10 minuutin kuluttua? 

Entä 10 kuukauden kuluttua? Entä 10 vuoden kuluttua?

• Haetaan asioiden mittasuhteita ja painoarvoa, tärkeyttä

• Voidaan käyttää esim. valintatilanteisiin tai 

elämänhallintaan liittyvissä asioissa



23. Vaihtoehtotaulukko

• Tehdään taulukko, johon kirjataan

– Mitä päätöstä ollaan tekemässä?

– Miltä tuntuu päätöstä tehdessä?

– Minkälainen aikataulu päätöksellä on?

– Mitä esteitä päätöksenteolla voi olla? Mikä tekee päättämisestä vaikeaa?

– Listataan vaihtoehdot sekä vaihtoehtojen edut ja haitat.

– Mitä tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi vielä? Onko muuta huomioitavaa jokaisen 

vaihtoehdon kohdalla?

Näiden pohjalta kirjataan esimerkiksi mitä teen seuraavaksi, milloin teen, mitä tietoa tarvitsen 

lisää, miten toteutan suunnitelman.

Vaihtoehdot Etuja Haittoja Huomioitavaa



24. Kartta tavoitteeseen

• Voidaan keskustella tai havainnollistaa piirtäen 

– Missä olet nyt tällä hetkellä?

– Minne haluaisit päästä? Mikä on tavoitteesi?

– Miten voisit päästä tavoitteeseen?

– Mitä polun varrella pitää huomioida?

– Mitkä asiat voivat auttaa eteenpäin?

– Mitä vastuksia voi olla edessä? Miten niitä voitaisiin välttää tai 

ehkäistä?

(Apuna voidaan käyttää myös SWOTia, aarrekarttaa jne. 

menetelmiä.)



25. Askeleet eteenpäin

• Tavoitteen selkiyttäminen: Mitä todella haluat ja toivot? Minkälaisen 

lopputulokset haluaisit?

• Tavoitteesta innostuminen: Mikä saisi sinut innostumaan ja motivoitumaan 

vielä enemmän? Mikä lopputuloksessa on hienointa?

• Mikä toimii jo nyt: Mikä elämässä on kunnossa / hyvin / toimivaa tms.?

• Vahvuuksien tunnistaminen: Missä olet hyvä? Mitä vahvuuksia sinulla on? 

Mitä hyötyä vahvuuksista on jatkossa? Miten vahvuuksia voisi hyödyntää 

vielä enemmän?

• Suunnitelma eteenpäin: Minkälainen polku vie kohti tavoitetta / 

tavoitteeseen? Mitä askelia tarvitaan?

Polku / askeleet eteenpäin voidaan visualisoida esim. piirtämällä.



26. Kuvakortit

• Joskus keskustelun apuna ja tukena voi visualisoinnissa 

käyttää erilaisia kuvakortteja

• Kuvakorttien avulla voidaan visualisoida ja vertailla esim.

– Missä koet nyt olevasi? Minkälainen on tilanteesi nyt?

– Minkälainen on tavoitetilanne, missä haluaisit olla? 

• Nykytilanteen ja tavoitetilan välille voidaan sitten miettiä 

tai piirtää tarvittavia vaiheita.



27. GROW

• GOAL tavoite, aikataulu: Mikä on tavoite? Mitä halutaan saavuttaa? 

Missä ajassa tavoite halutaan saavuttaa?

• REALITY / RESOURCES toimintaympäristö, resurssit: Missä olet 

nyt? Miten tavoitteeseen voisi päästä? Mitä ollaan valmiita 

muuttamaan?

• OPTIONS / OPPORTUNITIES mahdollisuudet: Miten edetään, jotta 

päästäisiin tavoitteeseen? Mitä muita vaihtoehtoja voisi vielä olla?

• WRAP UP / WILL paketointi, kertaus: Mitä ollaan valmiita 

tekemään? Mikä on suunnitelma tästä eteenpäin? Mikä on 

aikataulu? Mikä on motivaatio ja mistä se lähtee?



28. En halua - Haluan

• Kaksi saraketta: En halua – Haluan

• Kirjataan Mitä en halua –sarakkeeseen ne asiat, joita 

asiakas ei toivo / halua. Muunnetaan sitten negatiivisen 

sarakkeen kirjaukset positiiviseen muotoon Mitä haluan -

sarakkeeseen

– Esim. En halua ”En halua tehdä vuorotöitä”; Haluan ”Haluan 

säännöllisen päivätyön”

• Menetelmä sopii esim. tavoitteiden visualisoimiseen  ja 

konkretisoimiseen sekä kannustamiseen myönteiseen 

ilmaisuun / tavoitteiden myönteiseen ilmaisemiseen



29. Varttivalmennus

• Tiivis ja lyhyt valmennusmalli, jossa voidaan hakea ratkaisua nopeasti 

johonkin haasteeseen tai ongelmaan

• Aikaa voidaan käyttää esim. 10-20 minuuttia (keskittyen erityisesti 

tavoitteisiin)

– Tavoitteen kartoittaminen, ratkaisukeskeiset kysymykset, esim. Miten 

haluaisit asioiden olevan? Miltä asia näyttäisi toivetilanteessa? Mitä 

hyötyä sinulle olisi tavoitteen saavuttamisesta? Mitä tavoite 

mahdollistaisi?

– Nykytilanteen kartoittaminen, voimavarakeskeiset kysymykset, esim. 

Mitä on tällä hetkellä tai aiemmin jo tehty? Mitä osaamista ja vahvuuksia 

on? Mitä on jo suunniteltuna?

– Tulevaisuuden hahmottelu, toimintaan suuntaavat kysymykset, esim. 

Mitkä askeleet vievät kohti tavoitetta? Minkälainen etenemissuunnitelma 

voisi olla?



30. Tukiverkosto

• Keskustellaan tai piirretään asiakkaan kanssa yhdessä 

hänen tukiverkostonsa / oma verkostonsa (perhettä, 

ystäviä, tuttavia, harrastustuttuja ja muita yhteyksiä sekä 

thaoja tilanteen mukaan soveltaen)

• Visualisoi tukiverkostoa esim. elämänhallinnan taitoja 

ajatellen, työnhaun tueksi yms.

• Voi toimia apuvälineenä esim. nykytilan kartoituksessa, 

vaikuttavien tahojen tai asioiden hahmottamisessa, 

tulevan suunnittelussa, piilotyöpaikkojen etsimisessä jne.



31. Siirrettävät taidot

• Siirrettävät taidot ovat taitoja, jotka on opittu aiemmin jossain 

yhteydessä ja niitä voidaan hyödyntää ja tarvita nyt eri yhteydessä

• Asiakkaan kanssa pohditaan yhdessä, mitä osaamista ja taitoja 

hänelle on kertynyt aiemmista opinnoista, töistä, harrastuksista jne.

• Taidot voidaan listata ja pohtia, mitkä niistä ovat tärkeimpiä 

asiakkaalle itselleen.

• Pohditaan sitten, missä ja miten näitä taitoja voisi hyödyntää 

uudessa työssä, ammatissa tai opinnoissa.



32. Aikajana

• Pyydetään asiakasta miettimään 5-10 käännekohtaa / saavutusta / 

onnistumista tms. merkittävää tapahtumaa elämässä (voi olla sekä työ- että 

yksityiselämässä)

• Sijoitetaan nämä aikajanalle

• Käydään läpi yhdessä esim. mitä näihin tilanteisiin on liittynyt, mitkä asiat 

ovat vaikuttaneet tilanteisiin, mikä on erityisen positiivista ja miksi, mitä 

osaamista / taitoja / vahvuuksia näistä on kertynyt asiakkaalle

• Aikajanaa voidaan jatkaa eteenpäin tavoitteisiin asti tulevaisuuden 

aikajanana myös. Voidaan myös ensin miettiä tavoite kauemmas ja pohtia, 

mitä välissä pitäisi tapahtua, että tavoite saavutettaisiin.

• Vaihtoehtoisesti aikajanaa voidaan hahmottaa asiakkaan oman näkemyksen 

mukaan vapaasti ja keskustella sen pohjalta, jos asiakas esim. kokee, ettei 

merkittäviä tapahtumia ole kirjattavaksi.



33. Omia menetelmäideoita
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