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Valmentaminen ja coachaus ovat tämän päivän yritysmaailmassa keskeisiä termejä ja val-
mentavaa otetta käytetään henkilöstön johtamisen työkaluna. Myös asiantuntija voi val-
mentaa eli Kelassa osa etuuden sisällön asiantuntijoina toimivista henkilöistä on koulutettu 
käyttämään valmentavaa otetta ohjeistaessaan tiimin muita jäseniä.  
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, että muuttuiko asiantuntijan rooli asiantunti-
jasta valmentajaksi, oliko roolin muutos mahdollista Valmentava ote asiantuntijatyössä       
-koulutuksen myötä ja miten valmentava työote sopii asiantuntijan työhön? Lisäksi pyydet-
tiin mahdollisia kehitysehdotuksia aineistonkeruun yhteydessä.  
 
Keskeiset teoreettiset käsitteet ovat tätä tutkimusta ajatellen valmentaminen, asiantuntija 
valmentajana, Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutus, valmentava johtaminen, vuoro-
vaikutuksen merkitys valmennuksessa sekä roolimuutos.   
 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja aineistonkeruun menetelmäksi valikoi-
tui teemahaastattelu. Haastateltavina oli kaksi asiantuntijaa, jotka toimivat Kelassa tiimi 
X:ssä asiantuntijaroolin mukaisissa työtehtävissä Etuuspalvelujen tulosyksikössä.  
 
Tutkimusaineisto on analysoitu aineistolähtöisesti. Tutkimuksessa käytetty teoreettinen vii-
tekehys täydensi haastatteluaineistoa, mutta tarkoitus ei ollut toteennäyttää teorian ja 
haastattelujen yhteyttä. 
 
Tutkimuksen tulosten osalta voidaan todeta, että asiantuntijat toimivat valmentavan otteen 
mukaisesti ja roolimuutos on siten toteutunut. Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutus 
käynnisti tämän roolimuutoksen ja myös asiantuntijan työssä voidaan hyödyntää hyvin val-
mentamista ja käyttää valmentavaa dialogia. Olipa valmentaja sitten esimies tai asiantun-
tija, on valmentamisen peruselementit samankaltaisia ja valmentaminen sopiikin hyvin tut-
kimuksessa esitetyn kaltaiseen asiantuntijatyöhön. 
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1 Johdanto  

Kun tarkastellaan yritysmaailman trendejä 2010- luvulla, on ”coaching” tai suomenkielinen 

termi ”valmentaminen” isosti näkyvillä ja varmasti jokainen on valmentavasta esimies-

työstä ainakin kuullut, jos ei ole sitä itse toteuttanut tai ollut valmennettavana. Tässä opin-

näytetyössä lähestytään valmentamista uudenlaisesta näkökulmasta eli valmentajana toi-

miikin esimiehen sijaan tiimissä sisällön asiantuntija. Valmentamiseen ei liity näin ollen 

henkilöstön johtamista. Valmentamisessa on silti hyvin paljon samoja elementtejä ja toi-

mintatapa on samankaltainen, vaikka valmennettavan ja valmentajan suhde on toisenlai-

nen kuin tarkasteltaessa valmentavaa johtamista.  

 
1.1 Tausta 

Mitä on valmentaminen? Business Coaching Institute määrittää valmennuksen luottamuk-

selliseksi yhteistyösuhteeksi, jossa coach (valmentaja) auttaa asiakasta tiedostamaan 

omia vahvuuksiaan ja toteuttamaan tavoitteitaan. Valmennussuhde on eteenpäin suuntau-

tuva prosessi, jossa valmentaja tukee asiakasta löytämään itse parhaat ajattelu- ja toimin-

tatavat kuhunkin tilanteeseen.  

 

Myös valmentava johtaminen on sanana paljon käytetty ja monessa yrityksessä puhu-

taankin tiimivalmentajista johtajien sijaan tai ”coachaamisesta” johtamistyön välineenä.  

Valmentavaa johtamista on tutkittu paljon ja aiheesta on tehty runsaasti opinnäytetöitä.  

Toki esimiehen rooliin kuuluu myös asiantuntijuus, mutta näkökulma on toinen, kun sisäl-

lön asiantuntija toimii valmentajana toiselle tiimin jäsenelle.  Aikaisempia tutkimuksia ei 

tällaisenaan ole aiheesta tehty.  

 

Näen, että Kela on toiminut edistyksellisesti kouluttaessaan myös asiantuntijat toimimaan 

valmentavalla otteella ja siten osaltaan tukemaan myös esimiesten työtä heidän valmenta-

essaan. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää, että miten asiantuntija kokee valmentavan ot-

teen tulleen osaksi työrooliaan.  

 

Aihevalintaani on lisäksi ratkaisevasti vaikuttanut oma perehtyneisyyteni asiaan, sillä itse-

kin olen Kelan Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutuksen läpikäynyt ja toiminut Ke-

lassa asiantuntijatyössä valmentavalla otteella.  
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1.2  Tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaus 

Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on selvittää, että muuttuiko Valmentava ote asian-

tuntijatyössä -koulutuksen myötä Kelan asiantuntijan rooli valmentajaksi. Kelassa on kou-

lutettu sekä esimies- että asiantuntijaroolissa työskentelevät henkilöt käyttämään valmen-

tavaa työotetta. Osatavoitteina on selvittää, että onko roolin muutos mahdollista saavuttaa 

toteutuneen koulutuksen myötä, miten valmennus sopii asiantuntijan työhön sekä löytää 

mahdollisia kehitysehdotuksia koulutussisältöön tai rakenteeseen.  

 

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Onko asiantuntijan rooli muuttunut asiantuntijasta valmentajaksi? 

2. Oliko roolin muutos mahdollista saavuttaa Valmentava ote asiantuntijatyössä -kou-

lutuksen kautta? 

3. Miten valmentava työote sopii asiantuntijan työhön? 

 

Tutkimus on rajattu siten, että tutkimusta varten on haastateltu kahta Kelassa asiantuntija-

työssä toimivaa henkilöä. Haastateltavien nimiä ei paljasteta, eikä heidän työpisteen si-

jaintiaan. Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä vain organisaation sisällä ja tii-

meissä, joissa asiantuntijarooli on tutkimuksessa kuvatun kaltainen.  

 

1.3 Kela 

Kela on eduskunnan valvonnassa oleva sosiaalivakuutuslaitos, jolla on oma hallinto ja ta-

lous. Kela vastaa Suomessa asuvien ja monien ulkomailla asuvien suomalaisten sosiaali-

turvasta. (Kela 2018b.) 

 

Kelan organisaation muodostavat kuusi tulosyksikköä, joita ovat Asiakkuuspalvelut, 

Etuuspalvelut, ICT- ja kehittämispalvelujen tulosyksikkö, Yhteiset palvelut, Johdon tukiyk-

sikkö ja Viestintäyksikkö. Pääjohtajan alaisuudessa toimii edellä mainittujen yksikköjen li-

säksi Kelan sisäinen tarkastus. (Kela 2018b.) 

 

Kelan Etuuspalvelujen tulosyksikkö vastaa etuuksien ratkaisutoiminnasta ja tekee ehdo-

tuksia etuuslainsäädännön kehittämiseksi. Paikallisesta ratkaisutoiminnasta vastaa Etuus-

palvelujen tulosyksikkö, joka muodostuu viidestä vakuutuspiiristä. (Kela 2018b.)  

 

Tätä tutkimusta ei kohdisteta tiettyyn vakuutuspiiriin tai tiimiin, eikä tuloksia tarkastella tii-

mikohtaisesti, vaan tutkimus kohdistuu yleisesti asiantuntijatyön tekemiseen valmentavalla 

otteella.  
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Valmentamisesta esimiestyössä on tehty Kelassa aikaisemmin opinnäytetöitä. Myös Val-

mentava ote -koulutuskokonaisuutta on tutkittu esimiesnäkökulmasta käsin. Töitä, jotka 

käsittelevät Kelaa ja valmentavaa otetta ovat muun muassa: Nevalaisen ja Pesosen 

(2018) tekemä työ ”Valmentava ote esimiestyössä- koulutuskokonaisuuden kehittäminen 

Kansaneläkelaitoksessa”, Riihimäen (2018) ”Valmentavan esimiehen vuorovaikutusosaa-

minen”, Seppäsen (2016) ”Valmentava johtaminen esimiestyössä Kelan Itäisessä vakuu-

tuspiirissä” ja Doganin (2015) ”Valmentava esimiestyö: Kelan ratkaisutoiminnan tiimin 

osaamisen kehittäminen osallistuvan ja keskustelevan havainnoin avulla”.  

Tutkimuksia, jotka kohdentuvat asiantuntijan toteuttamaan valmentamiseen ei ole myös-

kään Kelassa aikaisemmin tehty.  

 

1.4 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyön rakenne etenee vetoketjumallia noudattaen. Luvussa 2 käsitellään termiä 

valmentaminen ja kerrotaan, miten se näkyy Kelan asiantuntijan työssä. Lisäksi avataan 

Kelan Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutuksen rakennetta ja sisältöä. Valmenta-

van johtamisen osa- alue valikoitui työhön, sillä asiantuntijan valmentavasta työotteesta ei 

ole teoriatietoa siten saatavilla kuin valmentavasta johtamisesta. Monet samankaltaiset 

elementit sopivat myös asiantuntijan toimiessa valmentajana ja valmentamisen perusasiat 

ovat myös samat.  

 

Koska valmennus ei ole ollut aina asiantuntijoiden työssä läsnä, tutkimuksessa käydään 

läpi roolimuutoksen omaksumista. Valmennus pohjautuu pitkälti hyvään vuorovaikutuk-

seen ja tätä analysoidaan John Heronin (1975) vuorovaikutusmallin mukaisesti. Lisäksi 

sivutaan oppimista ja pohditaan persoonallisuuden merkitystä vuorovaikutuksessa. 

 

Luku 3 käsittelee tutkimusmenetelmien valintaa ja teemahaastatteluun paneudutaan tar-

kemmin, sillä tutkimuksen tuloksia analysoidaan teemahaastattelun sisällön perusteella. 

Tutkimustuloksia ja tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan luvussa 4.  

Viimeinen luku (5) käsittelee tutkimuksen tavoitteen saavuttamista ja tästä edetään lo-

puksi kehittämisehdotuksiin- ja jatkotutkimuskohteisiin.  
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2 Valmentaminen 

Valmennuksesta puhuttaessa törmätään joko englanninkieliseen termiin coaching ja val-

mentajasta käytetään termiä ”coach” tai käytetään suomenkielistä nimitystä ”valmentaa” ja 

”valmentaja”.  Carlsson & Forssell (2017, 50) erottelevat nämä termit siten, että valmen-

nuksen pääajatus on koulutuksen tapaan siirtää tietoa ja konsultoida valmennettavaa si-

ten, että hänen tietonsa kasvavat. Valmennuksen perusajatus on aina käyttää valmenta-

jana asiantuntijaa. Coaching puolestaan painottuu tekniikkaan, luontevaan ja intuitiiviseen 

tapaan johtaa dialogia niin, että coachattavan oma ajatustyöskentely tehostuu. Coach ei 

siirrä tietoa coachattavalle, vaan toimii coachattavan lähtökohdista käsin.  

 

Termejä käytetään kuitenkin päällekkäin ja selkeää rajausta on hankala tehdä. Kuten Rii-

himäki (2018, 20) toteaa opinnäytetyössään, on coachaamisen ja valmentamisen tavoite 

kuitenkin sama eli auttaa valmennettavaa oppimaan uutta, eikä niinkään opettaa sitä. 

Valmennusta ja coachaamista tarjoavat yritykset käyttävät termejä rinnakkain ja koulutus-

materiaaleissa näkyy molempia termejä käytettävän, tarjotaan sitten valmentavan johtami-

sen koulutusta tai coachaamista.  

 

Myös tässä opinnäytetyössä käytetään molempia termejä riippuen siitä, miten lähdeai-

neisto on termiä käyttänyt, huomioimatta termien sisällöllistä eroavaisuutta. 

Tässä 2. luvussa tarkastellaan valmentamisen ydinajatuksia ja peilataan niitä siihen, millä 

keinoin Kelan asiantuntija hyödyntää niitä omassa työssään. 

 

2.1 Asiantuntija valmentajana 

Kupias, Peltola & Pirinen (2014, 61) määrittelevät työntekijän olevan asiantuntijatasolla sil-

loin, kun hän pystyy maksimaalisesti hyödyntämään omia kokemuksiaan ja on syvällisesti 

sitoutunut tehtäväänsä ja suhtautuu siihen innostuneesti. Asiantuntija toimii itseohjautu-

vasti ja miettii toimintansa tavoitteita ja toimii niiden mukaisesti.  

 

Kelan tiimi X:n asiantuntijat ovat syväosaajia etuudessa ja toimivat oman halunsa pohjalta 

asiantuntijatyössä. Asiantuntijaroolissa on tärkeää osata aikatauluttaa työnsä ja priori-

soida niitä.  Asiantuntijaroolissa keskeistä on auttaa muita tiimin jäseniä ja toimia heidän 

tukenaan sekä kehittää etuustyön tekemistä. (Kela 2018a.)  

 

Miten asiantuntija sitten valmentaa? Whitmore (2009, 15) siteeraa kirjassaan The Concise 

Oxford Dictionarya, jossa ”valmentaa” verbiä on kuvattu seuraavin sanoin: ” ohjata”, ”kou-
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luttaa”, ”antaa vihjeitä” ja ”antaa faktat”.  Whitmore kuitenkin toteaa, että kun puhutaan ni-

menomaan valmennuksesta, on kyseessä yhtä lailla siitä, että miten asiat tehdään ja mitä 

tehdään. Tärkeää on valmennettavan ja valmentajan yhteys sekä valittavat kommunikaa-

tiomenetelmät ja kommunikaatiotyyli, joita käytetään. Valmentajalta valmennettava saa tu-

kea ja kannustusta, mutta tärkeintä on oivaltaa asiat itse. (Whitmore 2009, 15).  

 

Tämä ajatus on myös Kelan asiantuntijan toteuttaman valmennuksen ydin. Kelassa asian-

tuntijatyössä valmentaminen näkyy lähinnä asiantuntijan toimiessa neuvontaringissä eli 

asiantuntija vastaa tiiminjäsenten kysymyksiin muun muassa etuuden ratkaisemiseen tai 

ohjeiden tulkintaan liittyen tai toimintamenettelyä koskien. (Haastateltava 1 & haastatel-

tava 2 2018a.) 

 

Tavoitteena on siis auttaa kysyjää eteenpäin ja saada asiaan ratkaisu, mutta siten, että 

kysyjä itse oivaltamisen kautta saa avaimet ratkaisun löytämiseen. Asiantuntija antaa esi-

merkiksi vinkkiä siitä, että mistä ohjeiden kohdasta voisi ratkaisun löytää tai mitä ohjeita 

soveltamalla päästään ratkaisuun. Tarkoituksena on siis se, että valmiita vastauksia ei 

suoraan anneta, jotta kysyjä oppii tilanteesta ja osaa soveltaa saamaansa vastausta seu-

raavalla kerralla. (Haastateltava 1 & haastateltava 2 2018a.) 

 

Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jossa coach auttaa coachatta-

vaa maksimoimaan henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa eli löytämään omat 

voimavaransa tavoitteiden saavuttamiseksi. Coaching on ratkaisukeskeinen, tulosorientoi-

tunut ja systemaattinen vuorovaikutussuhde. (Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 

2018.) 

 

Valmentava dialogi puolestaan edesauttaa oppimista ja synnyttää uusia ideoita ja tarjoaa 

mahdollisuuksia uuden näkökulman löytämiseen.  Parhaimmillaan sen todetaan vapautta-

van ajattelu tietämisen rajoitteista. (Heinonen, Klingberg & Pentti 2012, 17.) 

 

Kelassa etuustyötä tekevä henkilö eli ratkaisuasiantuntija ratkaisee asiakkaan hakemuk-

sen soveltaen ratkaisuun taustalla olevaa lakia, etuusohjeita sekä sisäistä ohjeistusta, 

joka asiaan liittyy. Myös koulutuksilla pyritään syventämään ammatillista osaamista. (Kela 

2018a.) Koska valmentavan koulutuksen käyneet ratkaisuasiantuntijat, jotka toimivat neu-

vontaringissä ovat ammattinimikkeeltään myös ratkaisuasiantuntijoita, käytetään heistä 

tässä tutkimuksessa nimitystä ”asiantuntija” sekaannusten välttämiseksi. 
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Ratkaisuasiantuntijan tavoitteena on ratkaista asiakkaan hakemus ilman tarpeetonta vii-

västystä läpimenoaikojen puitteissa ja antaa sisällöltään asiakkaalle lain hengen ja etuu-

den ohjeistuksen mukainen päätös. (Kela 2018a.) 

 

Heinosen ym. (2012) mainitsemaa vapautumista tietämisen rajoitteista ei ratkaisutyössä 

voida täysin noudattaa, mutta toki uusien mahdollisuuksien ja näkökulmien avaaminen 

ovat tässäkin työssä tärkeitä elementtejä ja valmentamisen tavoitteen saavuttamista.  

Ratkaisuasiantuntija kohtaa työssään sen, että asiakkaiden tilanteet ovat hyvin moninaisia 

ja vaativat usein pidempää pohdintaa ratkaisun sisällöstä. Monesti tarvitaan siis toisen 

henkilön apua ratkaisua tehtäessä. Tällöin valmentavan dialogin kautta etsitään yhdessä 

ratkaisua päätöksen tekemiseksi ja asiantuntija auttaa kysyjää samalla kehittymään myös 

ammatillisesti.  

 

Osaaminen kehittyy oppimalla, mutta oppiminen harvemmin tapahtuu niin, että joku siirtää 

tietonsa tai taitonsa toiseen henkilöön. Laadukas oppiminen edellyttää, että oppija on ak-

tiivisesti työstänyt asiaa ja oivaltanut ja ymmärtänyt opittavan asian. (Kupias ym. 2014, 

108.) 

 

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on alkuaan lähtöisin terapiamaailmasta, mutta sitä voi-

daan soveltaa ja mallintaa monille erilaisille inhimillisen toiminnan ja vuorovaikutuksen 

aloille. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa keskustelu, ajattelu tai työskentely suun-

nataan toivottuun tulokseen tai tavoitteeseen sekä edistysaskeliin, jotka vievät tavoitetta 

kohti. Henkilössä olevat voimavarat nostetaan keskipisteeksi ja aikaisemmat onnistumiset 

ja taidot valjastetaan käyttöön. (Duodecim Terveyskirjasto 2018.) 

 

2.2  Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutus Kelassa 

Erilaisia valmentavia koulutuksia on tarjolla yrityksille hyvinkin paljon. Yrityksen haasteena 

voi olla sopivan yhteistyökumppanin valinta koulutuksen toteuttajaksi.   

Koulutus.fi (2018) sivuston kautta on mahdollista kartoittaa tarjolla olevia koulutuksia ja 

palvelu ylläpitää Suomen suurimpia koulutussivustoja. Sivustolta löytyy verkkokursseja, 

kaikille avoimia koulutuksia ja työyhteisöille räätälöityjä valmennusratkaisuja.  

Sivuston kautta on myös mahdollista vertailla eri koulutuksia, ilmoittautua sopivaan koulu-

tukseen, pyytää yhteydenottoa koulutuksen tarjoajilta tai siirtyä koulutuksen tarjoajan 

omille internetsivuille.  

 

Laaksonen (2012, 30) on verrannut opinnäytetyössään muutamia erilaisia valmennuspro-

sesseja. Kaikissa näissä prosesseissa korostuivat valmentajan ja valmennettavan välinen 
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luottamus ja valmentaminen on yhdessä tekemistä. Valmentaminen on ratkaisuhakuinen 

prosessi, jossa keskustelulle on asetettu tavoitteet. Laaksonen toteaa, että osa valmen-

nusprosesseista sopii paremmin lyhytkestoiseen valmentamiseen ja osa taas pidempikes-

toiseen valmentamiseen. Hankkiessaan ulkopuolista koulutusta yrityksen onkin pohdit-

tava, että millainen koulutuskokonaisuus ja prosessi sopii heidän tarkoituksiinsa. Itse val-

mentamisen periaate lienee kuitenkin melko yhdenmukainen ja sisältää samanlaisia ele-

menttejä.  

 

Tässä tutkimuksessa ei käydä läpi sitä, miten Kelan työntekijöiden valmentavan koulutuk-

sen toteuttaja on valikoitunut, eikä koulutuksen toteuttajan nimeä mainita tutkimuksessa.  

Kelan asiantuntijoille suunnattua valmentavaa koulutusta käsitellään tutkimuksessa ylei-

sellä tasolla, kuvaten sisällön tärkeimpiä osuuksia ja koulutuskokonaisuuden rakennetta. 

Koulutus on toteutettu ulkopuolisen kouluttajan toimesta ja toimeksiantajan toiveesta kou-

lutuksen sisältöä kuvataan vain yleisellä tasolla.  

 

Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutus asiantuntijoille on käynnistynyt tutkimuksen 

kohteena olevassa tiimissä keväällä 2017. Koulutus on järjestetty Kelassa useissa eri työ-

tehtävissä toimiville henkilöille esimiesten lisäksi. Tutkimuksen kohteena olevassa tiimissä 

kaikki asiantuntijaroolin mukaisissa työtehtävissä toimivat käyvät koulutuksen. (Kela 

2018a.) 

 

Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutus rakentuu kahdesta koulutuspäivästä, Skype - 

puhelusta sekä työparityöskentelystä (sparrausparit) Skypen kautta. Koulutussisältö koos-

tuu valmennusprosessista, jossa tarkastellaan asiantuntijan roolia ja identiteettiä sekä au-

tetaan asiantuntijaa energisoivan ja vaikuttavan vuorovaikutuksen rakentajaksi. Koulutuk-

seen sisältyy teoriaa, ryhmätyöskentelyä sekä sparrauskeskustelua parin kanssa koulu-

tuspäivien välillä. (Kela 2018a.) 

 

Ensimmäisessä koulutusosiossa keskitytään käymään läpi valmentamisen perusideaa ja 

autetaan valmentajaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja tyypilliset roolinsa, joissa hän 

toimii. Toinen koulutusosa antaa tukea vaikuttavan vuorovaikutuksen rakentamiseen 

muun muassa ratkaisukeskeisyyden, luottamuksen, kysymisen ja kuuntelemisen sekä pa-

lautteen antamisen kautta. (Kela 2018a.) 
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2.3 Valmentava johtaminen 

Koska valmennuksesta asiantuntijatyössä ei ole tarjolla kirjallisuutta ja tutkimuksia, kuten 

valmentavasta johtamisesta, käytetään tässä tutkimuksessa valmentavaan johtamiseen 

liittyviä elementtejä hyödyksi.  

Tutkimuksen kohteena olevassa tiimissä asiantuntijat työskentelevät esimiesten kanssa 

rinnakkain etuuden sisällön kehittämiseen ja valvontaan liittyvissä työtehtävissä, joten val-

mentava esimiestyö limittyy myös asiantuntijan työhön. Lisäksi valmentava johtaminen on 

Kelassa toimintatapana eli asiantuntija on myös valmennettavan roolissa. (Kela 2018a.)   

 

Kuten Kuusipalo, Poussu ja Zaburchik (2015) tuovat esille, on valmentavan johtamisen 

ydintavoite vapauttaa yksilössä oleva potentiaali eli havaita, löytää ja hyödyntää potenti-

aali. Tämän avulla valmennettavan on mahdollista kasvaa ja kehittyä (Ristikangas & 

Grünbaum 2014, 32). 

 

Kuusipalo ym. kuvaavat artikkelissaan ”Valmentava esimies on tuloksentekijä” Carlssonin 

ja Forssellin ajatusta siitä, että valmentavan johtajan identiteetin ja perusperiaatteet omak-

suneella esimiehellä on kolme ydinroolia eli asioiden johtaminen (manager), ihmisten joh-

taminen (leader) ja ihmisten valmentaminen (coach). Tämän päivän työelämässä esi-

miestä tarvitaan sparraamaan ja innostamaan, joten valmentamisen rooli on yhä enem-

män merkityksellinen.  

 

Valmentavan esimiehen ydintaidot puolestaan jakaantuvat kahteen tasoon. Ensimmäinen 

taso kertoo esimiehen asenteesta ja suhtautumisesta elämään ja muihin ihmisiin. Keskit-

tymällä muiden vahvuuksiin ja näkemällä heidän potentiaalinsa, valmentaja saa ihmiset 

kukoistamaan. Kiinnostumisen ydintaito auttaa näkemään ja tuntemaan toista laajemmin 

ja syvemmin. Toinen ydintaitojen taso on tavat, joilla valmentaja aktiivisesti rakentaa yh-

teistyösuhdetta eli kuuntelemalla, kysymällä, haastamalla ja innostamalla. (Ristikangas & 

Grünbaum 2014, 32.) 

 

Hyvää valmentajaa kuvaavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi rohkeus, neutraalisuus, kiin-

nostuneisuus, hyvä kuuntelija, hyvä itsetuntemus ja päättäväisyys (Whitmore 2009, 47.) 

Tiimiä ei johdeta käskemällä vaan motivoimalla ja ohjaamalla tiimiä palautteen antamisen 

kautta. (Salminen 2013, 154).  

 

Millainen on sitten valmentajan rooli verrattuna perinteiseen johtamisen malliin? 
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Sydänmaanlakka (2010, 12) esittää johtamisen innovaation muutoksen ”tieteellisestä liik-

keenjohdosta” ”älykkääseen johtamiseen”, jossa älykäs johtaminen on pois käskyttämi-

sestä ja siirtymistä innostamiseen.  

Valmentavan johtamisen avulla voidaan vastuuta jakaa eli esimies ei korosta omaa osaa-

mistaan, vaan tukee tiimin jäseniä onnistumaan yhdessä. (Kankainen 2018.) 

 

Kuten Seppänen (2016) toteaa, ovat Kelassa esimiehet aloittaneet 2015 valmentavaan 

johtamiseen liittyvän koulutuksen ja valmentava työote on pikkuhiljaa siirtynyt esimiesten 

arkeen. Tavoitteena on, että työntekijää tuetaan ja autetaan onnistumaan ja loistamaan 

omassa tehtävässään ja kehittymään siinä. Tiimin jäsenet otetaan enemmän mukaan yh-

teisten asioiden suunnitteluun ja tiimin jäsenten mielipiteitä kuunnellaan. 

 

Myös asiantuntijan valmentavalla otteella pyritään samaan lopputulokseen eli asiantuntija 

tukee tiimin jäsentä ja jakaa vastuuta osaamisen kehittämisestä siten, että jokainen tiimi-

läinen voi syventää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Syväosaaminen ratkaisu-

työssä on siis kaikkien tiimin jäsenten saavutettavissa ja tavoitetila. Asiantuntija valmentaa 

tiimin jäseniä etuuden sisällöllisissä asioissa ja esimies valmentaa kokonaisuudessaan 

edesauttaen työtehtävissä onnistumisessa ja kehittymisessä. (Kela 2018a.) 

 

Whitmoren (2009) kuvaavat ominaisuudet, joita hyvällä valmentajalla on, pätevät myös 

asiantuntijaan, joka valmentajana toimii. On oltava riittävän rohkea siirtämään vastuuta ky-

syjälle ja haastamaan kysyjää oivaltamaan itse.  Monesti houkutus olisi antaa suora vas-

taus, jota kysyjäkin usein odottaa, mutta silloin ei valmentavan otteen ydinajatus toimi. 

Hyvä kuuntelutaito ja kiinnostuneisuus sekä asiaa, että kysyjää kohtaan ovat tarpeen. 

Päättäväisyys jämäköittää valmennustilannetta eli on oltava valmis viemään keskustelua 

ydinkohtiin ja edistettävä asian eteenpäin viemistä ratkaisukeskeisellä mallilla.  

 

2.4 Vuorovaikutuksen merkitys valmennuksessa 

Valmentaminen pohjautuu hyvään vuorovaikutukseen ja vuorovaikutus on aina ”kaksi-

suuntaista toimintaa”.  Yrityksen ja organisaation erilaisissa asiantuntijatehtävissä työs-

kenteleviltä odotetaan taitoa ja tahtoa motivoida niin itseään kuin työyhteisönkin jäseniä 

(Mercuri International).  

 

Miten sitten käytännössä voidaan motivoida työyhteisön jäseniä? Whitmoren (2009, 106) 

mukaan kaikilta löytyy sisäinen motivaatio. Eri ihmisillä on hyvin erilaisia sisäisiä motivaa-

tiotekijöitä, mutta Carlssonin & Forssellin (2017, 171) näkemyksen mukaan olennaisiin si-

säisiin motivaatiotekijöihin kuuluvat unelma, missio, arvot ja sisäiset vahvuudet. Ulkoiset 
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motivaatiotekijät lisäävät motivaatiota ulkoapäin ja näitä voivat olla esimerkiksi palkka ja 

palkitseminen sekä kiitos ja tunnustus.  

 

Pakolla ei motivointi ja toisen innostaminen onnistu. Tosi asia on, että positiivisuus tarttuu 

ja omalla suhtautumisella voi luoda olosuhteita, joissa innostuminen on mahdollista. (Risti-

kangas & Grünbaum 2014, 62). 

Motivointi ja innostaminen kuuluvat myös valmennussuhteen vuorovaikutukseen. Heino-

nen ym. (2012, 17) toteavat, että ajattelua edistävän vuorovaikutuksen keskiössä on ihmi-

sen huomion ja läsnäolon laatu. Valmentava dialogi on luonteeltaan kannustavaa ja vasta-

vuoroista.   

 

Valmentavassa dialogissa tulisi käyttää tavoitteen ja tilanteen mukaan erilaisia vuorovai-

kutustyylejä. John Heronin (1975) vuorovaikutusmallissa on vuorovaikutustyylit jaettu kuu-

teen eri kategoriaan. (Heinonen ym. 2012, 161.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Erilaiset vuorovaikutustyylit (John Heron 1975 mukautettu. Lähteessä Heinonen 

ym. 2012, 161)  

 

Heinonen ym. (2012, 161- 162) ovat kuvanneet tilanteita, joissa näitä erilaisia vuorovaiku-

tustyylejä käytetään valmentavan dialogin taustalla muun muassa seuraavasti: 

Ehdottavaa vuorovaikutustyyliä käytetään usein pyydettäessä asiantuntijalta neuvoa tai 

ohjeita. Ohjeiden taustalla olevat syyt on hyvä tuoda esille, jotta oppimista tapahtuu.  

Faktojen antaminen ja oman kokemuksen jakaminen sisältyvät tietoa antavaan tyyliin ja 

kun näytetään, mistä tarvittava lisätieto löytyy.  

Haastavasta vuorovaikutustyylistä on hyötyä, kun on tarpeen esittää suoria kysymyksiä, 

kun halutaan antaa rakentavaa palautetta ryhmälle tai on tarpeen haastaa ryhmää ajatte-

lemaan uudelleen. Tunneilmaisuun rohkaiseva tyyli on tarpeen silloin, kun halutaan kuulla 

Tietoa antava Haastava 

Tutkiva Kannustava 
Tunneilmaisuun 

rohkaiseva 

Ehdottava 
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lisää eli keskiössä on tällöin aktiivinen kuuntelu ja empaattisuus. Tämä vuorovaikutustyyli 

sopii myös silloin, kun ryhmä tai sen jäsenet eivät koe osaavansa tai pelkäävät epäonnis-

tumista. (Heinonen ym. 2012, 163.) 

 

Tutkiva vuorovaikutustyyli auttaa syventämään ymmärrystä ja laajentamaan keskustelua. 

Kysyminen kuuluu olennaisesti tähän tyyliin ja myös kyky sietää hiljaisuutta tuo usein hy-

viä tuloksia. Kun halutaan vahvistaa ryhmän itseluottamusta tai halutaan osoittaa ymmär-

rystä tai empatiaa ja antaa hyvää palautetta, sopii kannustava vuorovaikutustyyli hyvin. 

(Heinonen ym. 2012, 164.) 

 

Nämä Heronin lajittelemat vuorovaikutustyylit ovat tunnistettavissa myös Kelan asiantunti-

jan käytössä, vaikka Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutuksessa ei vuorovaikutus-

osiota käyty läpi tämän mallin mukaisesti. Asiantuntija vastaa yhdelle kysyjälle kerrallaan 

eli kyseessä on dialogi, joten peilataan tätä vuorovaikutusmallia siten, että Heinosen ym. 

(2012) mainitseman ryhmän kohdalla on kyseessä yksi henkilö. 

 

Tutkimukseen osallistuvat asiantuntijat vastaavat neuvontaringissä ollessaan keskimäärin 

10-15 puheluun päivässä. Yhteydenotto tapahtuu tavallisimmin Skype- puhelun kautta. 

Myös Skypen kautta laitetut kirjalliset kysymykset ovat tavanomaisia, mutta haastavimmat 

asiat selvitetään yleensä aina puhelun välityksellä. Koska ryhmäkoko vakuutuspiirissä on 

suuri, tulee yhteydenottoja paljon eri henkilöiltä. (Kela 2018a.)  

 

Asiantuntija valmentaa siis puhelimitse. Vuorovaikutuksessa suuri merkitys on myös sa-

nattomalla viestinnällä eli miten valmentaminen onnistuu, kun sanatonta viestintää ei näe? 

Myös muissa yrityksissä valmentaminen puhelimitse on tavanomaista. Valmentaja voi op-

pia kuulemaan kehon kielen puhujan äänestä ja lukea siitä sanatonta viestintää eli äänen-

paino, tauot ja hiljaiset hetket ovat tällöin valmentajan keinoja tulkita sanatonta viestintää. 

(Wilson 2011,130). 

 

Jokainen kysyjä on oma persoonansa, joten asiantuntijan on oltava intuitiivisesti hereillä 

siitä, millainen vuorovaikutustyyli sopii tilanteeseen ja miten eri tyylejä soveltaa kunkin 

henkilön kanssa.  

 

Luottamuksen rakentaminen onnistuu esimerkiksi käyttämällä kannustavaa ja tunneilmai-

suun rohkaisevia tyylejä. Asiantuntijalla tulee olla malttia puhelun aluksi syventyä aktiivi-

sesti kuuntelemaan kysyjän asiaa ja tarpeen mukaan tehdä avoimia lisäkysymyksiä, joi-

den avulla voidaan vuorovaikutusta syventää. Kuuntelutaito on yksi keskeisistä taidoista 
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valmennuksessa ja se on kuin polku, jota pitkin päästään yhteisymmärrykseen, ratkaisui-

hin ja sopimukseen (Ristikangas & Grünbaum 2014, 44). Hyvä avoin kysymys puolestaan 

tuottaa sellaisia vastauksia, joita valmennettava ei tiennyt itsellään edes olevan. (Kupias 

ym. 2017, 144). 

 

Jos kysyjällä itsellään on esimerkiksi useita ratkaisuvaihtoehtoja mielessään, voi asiantun-

tija ehdottavan vuorovaikutustyylin mukaisesti auttaa sopivan vaihtoehdon valitsemisessa. 

Monesti on tarpeen antaa kysyjälle tiettyjä faktatietoja ja jakaa omaa osaamistaan eli tie-

toa antava tyyli on käyttökelpoinen, vaikka ei suoraa ratkaisua annetakaan. Asiantuntija 

voi tarjota tietoa, että mistä ohjeiden kohdasta ratkaisu löytyy tai auttaa kysyjää sovelta-

maan aikaisempaa tietoa vastaavanlaisesta ongelmasta.  

 

Haastavan vuorovaikutustyylin mukaisesti asiantuntija voi haastaa kysyjää pohtimaan uu-

delleen hänen esittämiä argumentteja tai pyytää kysyjää esimerkiksi miettimään, että 

”oletko ajatellut mitä siitä seuraa, jos päädyt mainitsemaasi ratkaisuun?” Haastamalla au-

tetaan toista näkemään asioiden eri puolia ja laajentamaan ajattelua eli mahdollistetaan 

oppiminen (Ristikangas & Grünbaum 2014, 48).  

 

Asiantuntijalla ja kysyjällä on tavoitteena, että dialogin jälkeen kysyjän ymmärrys ja am-

mattitaito ovat syventyneet. Tämän vuoksi tutkiva vuorovaikutustyyli sopii hyvin asiantunti-

jan käyttöön eli autetaan kysyjää ajattelemaan itse ja pohtimaan ratkaisuvaihtoehtoja ja 

löytämään henkilön omat voimavarat. Kun valmennettava tiedostaa omat vahvuutensa 

sekä tiedot ja taidot, edistää se uskoa omaan potentiaaliin ja oppimiskykyyn (Carlsson & 

Forssell 2017, 196).  

 

Puhelun päätteeksi on tärkeää käydä palaute läpi eli onnistuiko vuorovaikutus, saiko ky-

syjä ratkaisun avaimet tehdäkseen päätöksen ja syvenikö kysyjän ammattitaito?  

Salminen (2013, 154) toteaa, että palaute on tiimivalmentajan keino ohjata joukkojaan. 

Palautteen antamisessa tulee kuitenkin huomioida, että palaute voi joko rakentaa ja vah-

vistaa vuorovaikutusta tai heikentää sitä. Kannustava ja myönteinen palaute luo onnistu-

misen ja merkityksellisyyden kokemuksia. Myös rakentava palaute on tarpeen ja kun sitä 

annetaan arvostavasti, myös yhteisön kehittyminen nopeutuu. (Ristikangas & Grünbaum 

2014, 98.) 

 

Palautteen antaminen on vastavuoroista asiantuntijan ja neuvontarinkiin soittaneen kysy-

jän välillä. Myös asiantuntija on palautteen saajana eli miten hän onnistui valmentami-
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sessa ja vuorovaikutuksessa. Kun onnistuneen palautteen antamisen kautta voidaan vah-

vistaa tiimin jäsenten omaa osaamista ja ammattitaitoa, vähenee asiantuntijan tarve neu-

vontaringissä.  

 

2.4.1 Persoonallisuus ja temperamentti vuorovaikutuksessa 

Se, miten onnistutaan käyttämään erilaisia vuorovaikutustyylejä, on vahvasti sidoksissa 

sekä asiantuntijan, että kysyjän persoonallisuuteen ja temperamenttiin.  

 

Dunderfelt (2012, 13) kuvaa persoonallisuudella tarkoitettavan ihmisen fyysistä, sosiaa-

lista, psyykkistä ja henkistä kokonaisuutta. Termi on laaja ja sitä voidaan tarkastella eri 

osa- alueisiin jaoteltuina. Temperamentin Dunderfelt (2012, 19) määrittelee osaksi ihmi-

sen kokonaispersoonallisuutta, joka antaa värin ja mausteen ihmisen toiminnalle. Tempe-

ramentti vastaa kysymykseen; miten tai millä tavalla henkilö toimii, mutta ei määrittele sitä, 

että mitä hän tekee tai miksi hän on valinnut tietyn tavan toimia.  

 

Eri persoonallisuustutkimuksissa voidaan pitää yhteisenä teemana jaottelua ulospäin 

suuntautuneisuuteen (ekstroversio) ja sisäänpäin suuntautuneisuuteen (introversio). Eli 

karkeasti jaotellen osa ihmisistä on vilkkaita, puheliaita, toimeliaita ja sosiaalisia, jotka 

ovat ekstroversioon kuuluvia piirteitä. Osa ihmisistä on taas rauhallisia, harkitsevia, poh-

diskelevia ja pienessä porukassa viihtyviä eli introversioon taipuvia henkilöitä. (Dunderfelt 

2012, 46.) 

 

Jokainen valmentaja ja valmennettava on persoonallisuudeltaan ja temperamentiltaan eri-

lainen. Menemättä sen syvemmälle erilaisiin persoonallisuus – ja temperamenttityyleihin, 

ei tärkeintä ole henkilön luokitteleminen, vaan tyylien tunnistaminen, jolloin voidaan toimia 

erilaisten ihmisten kanssa luovasti ja rakentavasti ja jokainen voi tehdä hyvää yhteistyötä 

kaikkien kanssa (Dunderfelt 2012, 79, 81). 

 

Kun asiantuntija ja neuvontarinkiin soittava kohtaavat puhelimitse, voi kohtaamisessa olla 

persoonallisuudeltaan ja temperamentiltaan täysin erilaiset henkilöt. Kun asiantuntija tun-

tee oman persoonallisuustyyppinsä, on helpompi tunnistaa myös toisen tyyli ja huomioida 

lähtökohdat, joista aloitetaan rakentamaan valmentavaa dialogia.   

 

Vaikka vuorovaikutus on tasa-arvoista, on asiantuntija -valmentajalla keskeinen rooli kes-

kustelun edistäjänä ja syventäjänä. Tämä korostuu etenkin, kun kohdataan henkilö, jonka 

tyyli on enemmänkin sisäänpäin suuntautunut. Myös valmentaja itse voi olla taipuvainen 
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introversioon, jolloin aktiivinen kuuntelu on luontevaa, mutta esimerkiksi toisen haastami-

nen uudelleen ajatteluun voi olla epäluontaista. Toisaalta kovin puhelias valmentaja voi 

epähuomiossa jättää valmennettavan ”varjoonsa”.  

 

Erilaisia tilanteita voi kuitenkin harjoitella ja pohtia myös jälkikäteen vuorovaikutuksen on-

nistumista erilaisten persoonallisuustyyppien kanssa. Näitä tilanteita harjoiteltiin myös Ke-

lan Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutuksessa. Tutkimuksessa haastatelluista asi-

antuntijoista molemmat henkilöt toivat esille koulutuksessa saaneensa työkaluja myös 

omien vahvuuksien/heikkouksien ja oman persoonallisuuden piirteidensä tarkasteluun.  

 

Kyky reflektoida itseään ja toimintaansa on Heinosen ym. (2012, 48) mukaan välttämätön 

edellytys omalle kasvulle ja kehittymiselle johtajana ja sen merkitys korostuu valmennetta-

vassa otteessa. Tämä pätee myös asiantuntijan toteuttaessa valmentavaa otetta. Asian-

tuntija, kuten johtajakin tekee omalla persoonallaan työtään ja jotta hän pystyy hyödyntä-

mään persoonansa eri ulottuvuuksia, on hänen tunnettava itsensä hyvin. (Heinonen ym. 

2012, 49.) 

 

2.4.2 Oppiminen 

Valmentamisen tavoitteena on oppiminen, jossa oppijoina ovat sekä valmentaja, että val-

mennettava. Oppimista tapahtuu tiedoissa, taidoissa ja asenteissa ja se, miten opimme ja 

omaksumme asian, on riippuvainen kokemusmaailmastamme eli rakennamme oppi-

maamme uudelleen omassa mielessämme (Kupias ym. 2014, 108-109). Oppiminen on 

aina sekä älyllinen, että tunnetason kokemus. Pelkästään älyllinen oivallus ei riitä käynnis-

tämään oppimista, vaan siihen tarvitaan muitakin aistejamme. (Heinonen ym. 2012, 126). 

 

Jokaisella tiimin jäsenellä on erilainen kokemusmaailma ja se vaikuttaa siihen, miten asi-

antuntijan valmentaessa oppimista tapahtuu. Jollakin valmennettavalla voi olla hyvin pitkä 

työkokemus ja hän jäsentää ja yhdistää saamaansa tietoa eri tavalla kuin valmennettava, 

joka on ollut vain vähän aikaa kyseisissä työtehtävissä. Saatu uusi tieto linkittyy aiemmin 

opittuihin asioihin ja sitä kautta tieto kasvaa ja syvenee. Ihminen pyrkii rakentamaan oppi-

mistaan asioistaan kokonaisuuksia ja asioiden ymmärtämiseksi niiden liittyminen laajem-

paan kokonaisuuteen on tärkeää (Kupias ym. 2014, 114). 

 

Koska oppiminen on myös tunnetason kokemus, on tärkeää, että asiantuntija ja valmen-

nettava saavuttavat hyvän luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen, jotta oppimista tapah-

tuu mahdollisimman paljon. Kuten Kupias ym. (2014, 118) toteavat on tärkeää, että omia 
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ajatuksia ja toimintatapaa voi peilata toisen kanssa ja saada palautetta niistä. Vuorovaiku-

tuksen ja palautteen avulla on mahdollista saada vahvistusta oppimiselleen tai saada kor-

jaavaa palautetta siitä, että suunta onkin väärä. Tämä pätee siis sekä valmennettavan op-

pimisprosessissa, että asiantuntijan omassa oppimisessa.  

 

2.5 Roolimuutos 

Kuten Salminen (2013, 93) toteaa, muutos on nykyään olennainen osa melkeinpä minkä 

tahansa organisaation arkea. Organisaatiot elävät jatkuvien muutosten keskellä ja yksiköt 

ja tiimit toimivat alati muuttuvissa verkostoissa. Osaamisen jakaminen tulee entistä tärke-

ämmäksi. (Ristikangas & Grünbaum 2014, 18.). 

 

Myös Kelassa on totuttu jatkuviin muutoksiin, joista osa koskee laajempia kokonaisuuksia 

kuten organisaatiomuutosta ja osa muutoksista on organisaatiotasolla pienempiä, esimer-

kiksi joidenkin henkilöiden työroolissa tapahtuvat muutokset.  

 

Olipa kyse sitten yksittäisen ihmisen tai koko tiimin näkökulmasta, etenee muutoksen vai-

heet samankaltaisesti. Muutos lähtee liikkeelle muutosimpulssista, joka voi olla joko sisäi-

nen muutos tai toimintaympäristön tuottama muutosvaatimus. (Salminen, 2013, 94-95).  

 

Kelan asiantuntijoiden roolimuutos on käynnistynyt toimintaympäristön muutoksen myötä.  

Osa nykyisistä ratkaisuasiantuntijoista, joiden työrooliin kuuluu asiantuntijatehtävät, ovat 

olleet aiemmin nimitykseltään etuusvastaavia ja työnkuva on voinut olla hyvinkin erilainen 

kuin nykyisellään. Monella asiantuntijalla kuitenkin säilyi työroolissaan samankaltaisia ele-

menttejä kuin etuusvastaavatyön aikana. (Kela 2018a.) 

 

Roolimuutos on siis koskenut sekä työnkuvan muuttumista, että valmentavan työotteen 

omaksumista. Vaikka muutoksen eteneminen onkin samankaltaista riippumatta muutok-

sen sisällöstä, keskitytään tässä tutkimuksessa roolimuutoksen etenemiseen ja toteutumi-

seen valmentavan työotteen osalta.  

 

Yrityksessä tehdään muutoksia monesta erinäisistä syistä. Siirtyminen valmentamiseen 

parempien tulosten aikaansaamiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi ai-

kaansaa Whitmoren (2009, 34) mukaan muutoksen, mutta se vaatii perustavanlaatuista 

muutosta asenteessa, johtamisessa ja organisaatiorakenteessa.  
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Myös kaikessa oppimisessa on kyse muutoksesta. Muutos voi tapahtua toimintatavoissa, 

ajattelussa, tiedoissa tai taidoissa. Organisaatiokaavion muokkaaminen ja prosessien kor-

jaaminen luovat edellytyksiä oppimiselle, mutta olennaista on huomioida ne ihmiset, joihin 

muutos liittyy. Onnistut muutos on yhtä kuin onnistunut oppiminen. (Kupias ym. 2014, 

186.) 

 

Kelan asiantuntijan työhön kuuluu tiimiläisten neuvonta- ja ohjaustyö. Tämä työrooli on ol-

lut myös etuusvastaavatoiminnan alla. Kukin asiantuntija osallistuu vuorollaan neuvonta-

rinkiin, joka toimii päivittäin. Neuvontaringissä oleva asiantuntija vastaa tiimiläisten kysy-

myksiin muun muassa etuuden ratkaisemiseen liittyen, toimintamenettelyohjeita koskien 

tai etuusohjeiden tulkintaan liittyvissä asioissa. Asiantuntijatyöhön liittyy lisäksi muun mu-

assa uusien ja vanhojen tiimiläisten koulutus ja koulutustarpeen arviointi, työtapojen kehit-

täminen etuuden sisällä ja osalla myös etuuden ratkaisujen valvontatyö. (Kela 2018a.)  

 

Itse työn sisältö ei ole muuttunut millään tavalla valmentavan otteen käytön myötä, vaan 

muutos kohdistuu siihen, millä tapaa työtä tehdään, eritoten neuvontaringissä toimiessa. 

Tämän muutosprosessin käynnistäjänä on ollut Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulu-

tus.  

 

Muutoksessa ja siihen liittyvässä kehittämisessä on hallittava sekä sisältö eli asiat, joita 

ollaan muuttamassa, että prosessi eli tapa, jolla muutos toteutetaan. Positiiviset oppi-

miselämykset vahvistavat jokaisen työntekijän tunnetta siitä, että hän pärjää tässä muu-

toksessa. (Kupias ym. 2014, 201.) 

 

Muutoksen vaiheita voidaan kuvata eri tavoin, mutta yhteistä niille on aina se, että muu-

toksen vaiheisiin sisältyy mahdollinen vastustus muutokseen. Tämä johtuu usein siitä, että 

omaan työhön liittyvä hallinnan tunne katoaa. Suhtautumiseen vaikuttaa luonnollisesti se, 

kuinka mieluisa muutos on omalta kannalta. Muutos on helpompi hyväksyä, jos se sisäl-

tää parannuksen omaan työtilanteeseen.  (Kupias ym. 2014, 192.) 

 

Tässä työssä on muutoksen etenemisen vaiheita tarkasteltu Salmisen (2013) kuvaamien 

vaiheiden mukaisesti.    
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Kuva 2. Muutoksen etenemisen vaiheet (Salminen 2013, 95)  

 

Asiantuntijan muutostyöskentely on käynnistynyt varmasti jo siinä vaiheessa, kun esimie-

het ovat Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutuskokonaisuudesta kertoneet ja koulu-

tuskutsu on tavoittanut asiantuntijat. Molemmat tutkimukseen haastatelluista henkilöistä 

totesivat ensi alkuun miettineensä, että mitä Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutuk-

sesta saa irti ja mitä uutta se tuo itselle. 

  

Muutos voidaan joko hyväksyä tai hylätä. Mikäli muutos hyväksytään, johtaa se lopulta toi-

minnan muutokseen. Tutkimuksesta ilmeni, että molemmat asiantuntijat käyttivät valmen-

tavaa otetta säännöllisesti työssään, joten heidän kohdallaan voidaan tehdä johtopäätös, 

että muutos hyväksyttiin, sitä lähdettiin työstämään ja käydyn koulutuksen myötä toiminta 

muuttui. Tuloksista ilmeni myös, että koulutuksen sisältö mahdollisti muutoksen omaksu-

misen eli koulutus oli onnistunut tuomaan positiivisen oppimiselämyksen ja voidaan aja-

tella, että työnhallinnan tunne säilyi muutoksessa, sillä muutos nähtiin tarpeellisena ja 

hyödyllisenä.  
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3 Tutkimusmenetelmä 

Kanasen (2017, 16) mukaan tutkijan on määriteltävä tarvittava tieto eli mitä hän tarvitsee 

ongelmanratkaisun selvittämiseksi, mistä tieto saadaan, millaisin aineistonkeruumenetel-

min ja miten tieto analysoidaan. Tässä tutkimuksessa ongelmanratkaisun selvittämiseksi 

tutkimukseen on kerätty havaintoaineistoa, joka sisältää välitöntä tietoa tutkimuskohteesta 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 181). Tutkimusmetodina on käytetty teemahaastatte-

lua. Haastattelut ovat laadullisen tutkimuksen käytetyin menetelmä ja teemahaastattelu 

haastattelun muodoista yleisin. (Kananen 2017, 88) 

 

Tutkimus pohjautuu laadulliseen eli kvalitatiiviseen lähestymistapaan. Kuten Saaranen, 

Kauppinen & Puusniekka (2006) tuovat esille, rinnastetaan laadulliseen tutkimukseen 

sekä aineisto- että teorialähtöisyys, vaikka usein on tapana tehdä jaottelu induktion (ai-

neistolähtöisyys) ja deduktion (teorialähtöisyys) välille. Samoin kuin mielellään erotellaan 

laadullinen ja määrällinen tutkimusote toistensa vastakohdiksi.  

 

Tässä luvussa avataan sekä teoriassa, että sovellettuna tähän tutkimukseen tutkimus-

suunnitelma, aineistonkeruumenetelmät ja tulosten analysointitavat.  

 

3.1 Tutkimussuunnitelma 

Tutkimussuunnitelma pitää sisällään muun muassa seuraavia asioita: mitä tietoa tutkimuk-

sessa tarvitaan, mistä ja keneltä tietoa saadaan, mitä tiedonkeruumenetelmiä käytetään ja 

mikä on aikataulutus. Tutkija valitsee tietolähteet, joita voivat olla muun muassa erilaiset 

dokumentit ja havaintoyksiköiltä saatava tieto eli haastattelut ja havainnoinnit. Laadullinen 

aineisto käsitellään laadullisin menetelmin. (Kananen 2017, 69.) Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa ei ole tarkoitus etsiä keskimääräisiä yhteyksiä, eikä tilastollisia säännönmukaisuuk-

sia, joten aineiston kokoa ei määritellä näiden seikkojen perusteella. Aineisto voi koostua 

vaikka yhden tai kahden henkilön haastattelusta. (Hirsjärvi ym. 2007, 176.) 

 

Monesti tutkimus käynnistyy siten, että tutkija yrittää kartoittaa kentän, jossa hän toimii. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 176). Tässä tutkimuksessa kenttä oli tutkijalle tuttu. Lähtökohtana oli 

käyttää aineistossa asiantuntijan haastattelua eli tutkimukseen valikoitui Kelan etuuspal-

velujen tulosyksiköstä tiimi X:stä kaksi asiantuntijaa. Heidät valittiin tutkimukseen mukaan 

sillä perusteella, että molemmat toimivat asiantuntijaroolin mukaisissa tehtävissä moni-

puolisesti ja työn sisällön pääpaino on asiantuntijatyössä. Tutkimukseen haluttiin vertailun 

vuoksi mukaan asiantuntija, jolla on sekä pitkä työkokemus, että runsaasti kokemusta 

neuvontatyöstä ja asiantuntija, jonka työkokemus on huomattavasti lyhyempi ja myös 
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etuuden neuvontatyötä ei ole montaa vuotta takana. Näin valikoiden voitiin ajatella, että 

vastausten mahdollinen yhteneväisyys ei johdu ainakaan haastateltavien samankaltai-

sesta työtaustasta.  

 

Ajankäytöllisten syiden vuoksi tutkimusta ei lähdetty laajentamaan useampaan haastatel-

tavaan ja aineisto katsottiin riittäväksi haastattelujen toteuduttua. Tutkimus käynnistyi elo-

kuussa ja haastattelujen oli määrä toteutua lokakuun aikana. Käytettäessä haastatteluai-

neistoa on huomioitava, että arvioiden mukaan digi- nauhoitusten purku tekstimuotoon 

kestää 4-6 kertaa sen ajan, mikä meni tallennukseen itse haastattelun yhteydessä. (Kana-

nen 2017, 135). Teemahaastattelut toteutettiin 2.10.2018 ja 5.10.2018. Tutkimus kohdis-

tuu tiettyyn ajankohtaan, eikä tarvetta ollut seurata ilmiön kehittymistä, joten kyseessä on 

poikittaistutkimus. (Hirsjärvi ym. 2007, 173). 

 

Kokonaisuudessaan tutkimuksen aikataulun suunnittelu rakentui siten, että jo keväällä 

2018 aihealueen työstäminen ajatuksen tasolla käynnistyi ja siitä käytiin keskustelua myös 

oppilaitoksen edustajan kanssa. Aiheanalyysi ehti elokuun 2018 ryhmään, jonka jälkeen 

käynnistyi tutkimuksen rungon tarkempi hahmottuminen ja teoreettisen viitekehyksen 

työstäminen. Ajallisesti näitä osioita oli tarkoitus työstää syys- ja osin lokakuun 2018 ai-

kana. Teemahaastattelut oli suunniteltu toteutumaan lokakuun alkuun, jolloin niiden analy-

sointi oli mahdollista läpikäydä muun aineiston käsittelyn rinnalla lokakuun ajan.  

 

Tutkimuksen valmistuminen oli ajoitettu lokakuun loppuun, mutta viimeinen seminaari 

vasta marraskuun 2018 loppupuolella mahdollisti aikataulun venymisen, mikäli haastatte-

lun analysoinnit olisivat vieneet enemmän aikaa. Muita aikataulullisia rajoitteita ei ollut nä-

köpiirissä, sillä tutkimuksen tekemiseen oli varattu täysi aika päivittäin syys- ja lokakuun 

ajan. Aihealueen tuttuus ja tieto siitä, että valmentamiseen liittyen on runsaasti kirjalli-

suutta ja aikaisempia tutkimuksia, helpotti teoreettisen viitekehyksen muodostumista ja 

ajatuksena olikin, että kirjoitusprosessi etenee vauhdikkaasti. Kuten Kananen (2017, 53) 

toteaa, valitaan opinnäytetyön aihe siten, että aikaisemmat opinnot tukevat aihealuetta ja 

kirjoittaja omaa aiheen perusteoriat. 

 

3.2 Aineistonkeruumenetelmät 

Kuten Hirsjärvi ym. (2007, 131) toteavat, monet tutkijat haluaisivat poistaa jaottelun kvanti-

tatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen väliltä. Tutkimukset nähdään nykyään usein en-

nemminkin toisiaan täydentävinä suuntauksina kuin karkeasti eroteltuina ja vastakkain 

aseteltuina. Sekä kvantitatiivisessa, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa on kuitenkin tiet-

tyjä keskeisiä seikkoja, joiden avulla niitä voidaan tunnistaa ja määritellä.  
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3.2.1 Kvantitatiivisen- ja kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruun eroja 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskeistä on johtopäätöksien tekeminen aikaisemmista 

tutkimuksista ja aikaisemmista teorioista, hypoteesien esittäminen ja käsitteiden määrit-

tely.  Aineiston keruun taustalla tulee huomioida se, että aineisto on mitattavissa määrilli-

sesti, numeraalisesti. Koehenkilöistä määritellään perusjoukko, josta otetaan vielä otos. 

Päätelmät tehdään tilastollisen analysoinnin perusteella. (Hirsjärvi ym. 2007, 136.) 

 

Kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineisto koo-

taan luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, 

ei satunnaisotoksella ja tapauksia käsitellään ainutlaatuisina. Tämä on lähtökohtana myös 

aineiston tulkitsemiselle. Laadulliselle tutkimukselle tutkijalle on keskeistä pyrkiä paljasta-

maan odottamattomia seikkoja, joten lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesien testaami-

nen vaan aineistoa tarkastellaan monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti. (Hirsjärvi ym. 2007, 

160.) 

 

Tässä tutkimuksessa haluttiin nimenomaan kartoittaa kokemuksia mahdollisesta roolin 

muuttumisesta, kuulla käytännön asiantuntijaa hänen itsensä kertomana ja vuorovaikutuk-

sen kautta tarkastella aihealuetta, joten tutkimustavaksi valikoitui kvalitatiivinen tutkimus. 

Tällä tavoin on mahdollista lähestyä aihealueita syvällisemmin ja saada kokemustietoa 

valmentavasta roolista. Tutkimuksessa haastateltavat henkilöt eivät valikoituneet satun-

naisesti vaan heidät valikoitiin tarkoituksellisesti. Kuten Hirsjärvi ym. (2007, 199) toteavat, 

haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa ja ai-

neiston keruu on joustavaa.  

 

Tutkimus olisi voitu tehdä myös lomakekyselynä useammalle asiantuntijalle ja mitata esi-

merkiksi konkreettisesti sitä, kuinka monta prosenttia asiantuntijoista koki roolinsa muuttu-

neen. Tutkimuksen toteuttamistapana olisi tällöin kvantitatiivinen tutkimus. Lomakekysely 

sopii hyvin esimerkiksi silloin, kun halutaan kerätä laaja tutkimusaineisto ja kysyä monia 

eri asioita. (Hirsjärvi ym. 2007, 190). Jatkotutkimuskohteena olisi toki mahdollista käyttää 

kvantitatiivista lähestymistapaa, jos halutaan mitata esimerkiksi Valmentava ote asiantun-

tijatyössä -koulutuksen tehokkuutta tai valmentavan otteen käyttöä asiantuntijatyössä 

määrällisesti.  

 

3.2.2 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät   

Laadulliselle eli kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista, että tutkijan etukäteen laati-

mien kysymysten sijaan tutkimushenkilöt saavat suhteellisen vapaasti kertoa tutkittavaan 
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aihealueeseen liittyvistä kokemuksistaan tai mielipiteistään esimerkiksi syvähaastatte-

luissa. Tämä ymmärtävä menetelmä antaa mahdollisuuden kartoittaa yhteiskuntailmiöitä 

kokonaisvaltaisesti. (Tilastokeskus.) 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen lajeja on paljon ja jotta kokonaisuutta voisi hahmottaa parem-

min, Hirsjärvi ym. (2007, 161) käyttävät Teschin (1975) nimeämiä tutkimustyyppien ryh-

mittelyä eli tutkimuksessa voidaan olla kiinnostuneita kielen piirteistä, säännönmukaisuuk-

sien keksimisestä, tekstin tai toiminnan merkityksen ymmärtämisestä ja reflektiosta.  

Tämä tutkimus pohjautuu tekstin tai toiminnan merkityksen ymmärtämiseen eli kuten Hirs-

järvi ym. (2007, 162) kuvaavat, sisältyy tähän osa-alueeseen muun muassa teemojen löy-

täminen, tulkinnan tekeminen ja tapaustutkimus.  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistoa voidaan kerätä monin eri tavoin. Keruumenetelmiä 

ovat muun muassa kyselylomake, joka tosin useimmiten on käytössä kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa, haastattelu, joka voidaan toteuttaa yksilö -, pari- tai ryhmähaastatteluna, 

havainnointi tai tiedon kerääminen dokumenttien, elämänkertojen ja tarinoiden avulla 

(Hirsjärvi ym. 2007, 188-212). 

 

Tutkimuksen aineistonkeruuseen valikoitui teemahaastattelu, koska sen avulla voidaan 

rajata etukäteen mietittyjä aihealueita, mutta keskustelua on mahdollista käydä silti vapaa-

muotoisesti. Teemahaastattelu on lomake -ja avoimen haastattelun välimuoto ja vastaa 

hyvin laadullisen tutkimuksen lähtökohtia (Hirsjärvi ym. 2007, 203). 

 

3.2.3 Teemahaastattelu 

Teemahaastattelu pitää sisällään teeman ja haastattelun, kuten nimestä voidaan päätellä. 

Haastattelu tehdään aina kasvokkain, sillä se edellyttää tutkijan ja tutkittavan fyysistä sa-

manaikaista läsnäoloa. Teema on kysymystä laajempi kokonaisuus eli aihe, josta keskus-

tellaan. Tutkijan pyrkimyksenä on saada haastattelun avulla ilmiö haltuunsa ja kasvattaa 

ymmärrystään. (Kananen 2017, 95.) 

 

Alasuutari (2011, 144-45) toteaa, että vapaamuotoinen teemahaastattelu on tilanteena 

varsin lähellä luonnollista keskustelutilannetta. Haastattelija toimii sen käyttäytymismallin  

mukaan, jota hän on sukupuolensa ja kulttuurisen ryhmänsä edustajana oppinut ”vaiston-

varaisesti” noudattamaan.  
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Tutkimus tehtiin yhdessä Kelan vakuutuspiirissä tiimi X:ssä. Asiantuntijoista valikoitui 

kaksi henkilöä haastateltaviksi ja heiltä pyydettiin suullinen suostumus haastattelun yhtey-

dessä. Haastateltavista toisella on pidempi kokemus asiantuntijaroolista ja toinen haasta-

teltavista on ollut roolissa vähemmän aikaa. Haastateltava ja haastattelija toimivat saman-

kaltaisessa työkulttuurisessa ympäristössä, joten ammatillinen termistö ja käytettävä kieli 

on molemmille tuttua. 

 

Haastattelut toteutettiin lokakuussa 2018 teemahaastattelun menetelmin ja haastattelut 

nauhoitettiin. Teemahaastattelu on syytä nauhoittaa, sillä muistiinpanojen kirjoittaminen 

rikkoo aidon vuorovaikutustilanteen (Kananen 2017, 104). Haastattelut tehtiin kahdenkes-

kisesti arkiympäristössä. 

 

Teemahaastattelua varten laaditaan teemahaastattelurunko, johon kirjattavien aiheiden 

tulisi kattaa tutkittava ilmiö. Myös keskustelun aikana herää uusia kysymyksiä, jotka esite-

tään haastateltavalle. (Kananen 2017, 97.) Tutkimuksessa käytetty teemahaastattelun 

runko on opinnäytetyön liitteenä, liite 1.  

 

Haastatteluun valikoituivat teemoiksi asiantuntija -rooli, Valmentava ote asiantuntijatyössä 

-koulutus, hyvä valmentaja/valmennettava, mikä muuttui vai muuttuiko mikään sekä kehi-

tysehdotukset. Aihealueita ei sen tarkemmin pilkottu osiin, sillä tarkoituksena on haastat-

telussa vapaamuotoisen vuorovaikutuksen syntymisen ja luonnollisen keskusteluyhteyden 

saavuttaminen kunkin haastateltavan kohdalla. Aihealueiden pohjalta on tarkoitus saada 

tutkimuskysymyksiin vastaukset. 

 

Vuorovaikutustilanteessa on tarkoitus tehdä päätelmiä puheesta tietyssä tilanteessa eli 

kysymysten ja vastausten, kommenttien, reaktioiden ja vastareaktioiden kokonaisuutena 

(Alasuutari 2011, 149). Strukturoituja kysymyksiä voidaan käyttää laadullisessa aineis-

tossa ilmiön taustoitukseen tai ilmiön ymmärtämiseen (Kananen 2017, 94). Tässä tutki-

muksessa jätettiin pois strukturoidut kysymykset, koska taustatietojen avulla on mahdol-

lista tunnistaa haastateltavat huomioiden otoksen pieni koko ja toisaalta taustatiedoilla ei 

tässä tutkimuksessa nähdä myöskään merkittävää roolia.  

 

3.3 Aineiston analyysimenetelmät ja valittu menetelmä 

Aineistoa voidaan analysoida monella eri tapaa. Analyysitapoja voidaan jäsentää muun 

muassa jakaen ne karkeasti kahteen eri tapaan eli selittämiseen pyrkivään lähestymista-
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paan, jossa käytetään usein tilastollista analyysia ja päätelmien tekoa sekä ymmärtämi-

seen pyrkivään lähestymistapaan, jossa käytetään tavallisesti laadullista analyysia ja pää-

telmien tekoa.  (Hirsjärvi ym. 2007, 219.)  

 

Laadullista aineistoa on mahdollista käsitellä myös tilastollisten tekniikoiden avulla, mutta 

tavallisimmat menetelmät ovat teemoittelu, tyypittely, sisällön erittely, diskurssianalyysi ja 

keskusteluanalyysi (Hirsjärvi ym. 2007, 219). 

 

Alasuutarin (2011, 237) mukaan laadullisessa tutkimuksessa olennaista on pyrkiä selittä-

mään ilmiö, tehdä se ymmärrettäväksi. Sen sijaan ilmiön olemassaolon paljastaminen tai 

todistaminen ei ole tarpeen. Paikallinen selittäminen on tärkeintä ja selitysmallin tulee pä-

teä empiiriseen aineistoon mahdollisimman hyvin.  Aineiston analyysin pohjalta löydetty-

jen johtolankojen tulee puhua sen puolesta. Tutkimustulosta tarkastellaan tavalla tai toi-

sella myös esimerkkinä jostain muusta kuin vain kyseisestä yksittäistapauksesta.  (Ala-

suutari 2011, 243.) Tutkimuksen aineiston luokitteluun valikoitui aineistolähtöinen tarkas-

telutapa eli teksti on luokiteltu sen mukaan, mitä aineistosta on löydetty. (Kananen 2017, 

141). 

 

Tutkimuksen taustalla käytetty teoreettinen pohja pyrkii valaisemaan sen, mitä valmenta-

minen on, millainen on siihen liittyvä rakentava dialoginen vuorovaikutus ja millaista on 

valmentaminen asiantuntijatyössä ja mitä on valmentava johtaminen. Lisäksi, jotta voi-

daan tutkia roolimuutoksen toteutumista koulutuksen avulla, on Valmentava ote asiantun-

tijatyössä -koulutuskokonaisuutta avattu jonkin verran. Teoriaa ei ole kuitenkaan pyritty 

testaamaan tässä tutkimuksessa eli aineiston käsittely ei ole teorialähtöistä. (Hirsjärvi ym. 

2007, 143.) 

 

Teemahaastattelun aineisto tulee analysoida mahdollisimman nopeasti, jotta tutkijan ym-

märrys ilmiöstä kasvaa tiedonkeruun myötä. Yleensä tarvitaan uusintahaastattelukierros 

aineiston analyysin jälkeen nousseista kysymyksistä. Laadullisessa tutkimusprosessissa 

aineiston keruu ja analyysi vuorottelevat. Kerätty aineisto yhteismitallistetaan (litteroi-

daan), jonka jälkeen aineisto koodataan ja luokitellaan. Yleensä analyysivaihetta seuraa 

lähes aina uusi tiedonkeruuvaihe. (Kananen 2017, 95, 131-133.) 

 

Tutkimuksen teemahaastattelu päädyttiin tekemään yhdellä kierroksella ajankäytöllisistä 

syistä. Teemahaastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin siten, että haastattelut kirjoitettiin tee-

moittain auki. Aineisto on tämän jälkeen luokiteltu ja sitä peilataan tutkimuskysymyksiin ja 

tutkittavaa ilmiötä pyritään ymmärtämään. Teemahaastattelun luokittelu on liitteessä 2. 
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3.4 Validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia tarkasteltaessa on huomioitava muutamia laa-

dulliselle tutkimukselle ominaisia piirteitä. Kuten Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen (2010, 

26) toteavat laadullisen tutkimuksen analyysissa kysymykset validiteetista ja reliabilitee-

tista asetetaan toisin kuin kvantitatiivisessa analyysissa.  

 

Validiteettia mitattaessa laadullisessa analyysissa korostuvat analyysin systemaattisuu-

den ja tulkinnan luotettavuuden kriteerit.  Systemaattisessa analyysissa avataan kaikki 

tehdyt valinnat, rajaukset ja analyysin etenemistä ohjaavat periaatteet. Aineiston analyy-

sissa esitetään sekä vahvuudet että aineiston mahdolliset rajoitukset. (Ruusuvuori ym. 

2010, 27.)  

 

Reliabiliteettia tutkittaessa myös laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista puhua tulos-

ten läpinäkyvyydestä ja yleistettävyydestä. Yleistettävyyteen ei viitata siinä mielessä, että 

löydetty ilmiö pitäisi paikkansa myös laajemmassa joukossa vaan kyse on enemmänkin 

mahdollisen logiikasta. (Ruusuvuori ym. 2010, 27.)  

 

Tutkimustuloksissa tuodaan esille tämän tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset. Tutkimuk-

sesta ei voida tehdä suoraan laajaa yleistystä Kelan koko asiantuntijajoukkoon, mutta tiet-

tyjä samankaltaisuuksia löytynee. Tutkimustuloksissa on myös kuvattu tutkimuksen toteut-

tamisen vaiheet ja aineiston analyysin luokittelu on avattu lukijalle. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus siitä, miten tutki-

mus on toteutettu ja tarkkuus koskee kaikkia tutkimuksen vaiheita. Laadullisessa aineiston 

analyysissa luokittelu on keskeistä ja myös lukijalle pitää kertoa luokittelun syntymisen al-

kujuuret ja perusteet. (Hirsjärvi ym. 2007, 227.) 
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4 Tutkimustulokset 

Kuten Alasuutari (2011, 78, 81) toteaa, tieteellisessä tutkimuksessa empiirisen tutkimuk-

sen havaintoja ei pidetä itsessään tuloksina vaan havainnot ovat johtolankoja, joita tulkit-

semalla päästään havaintojen taakse. Johtolanka johdattaa tutkimuksen tuloksena esitet-

tyihin johtopäätöksiin tai hypoteesien puolesta puhuvana todisteena. Haastattelututkimuk-

sen haastateltavien vastauksia ei voida sellaisenaan pitää tutkimustuloksina, vaikka haas-

tattelussa olisikin kysytty tutkimusongelmaan vastaavia kysymyksiä. 

 

Myös Hirsjärvi ym. (2007, 224) tuovat esille, että tutkimus ei ole valmis vielä silloin kun tu-

lokset ovat analysoitu, vaan tuloksia tulee selittää ja tulkita. Tutkija pohtii analyysin tulok-

sia ja tekee niistä omia johtopäätöksiä.  

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimustulosten analysointia sekä sitä, miten tuloksia on tulkittu 

tämän tutkimuksen kannalta tärkeiden aihealueiden ja tutkimuskysymysten kautta. Lu-

vussa tarkastellaan myös tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia.  

 
 
4.1 Tulosten tarkastelu 

Kuten aiemmin on todettu kappaleessa 3.3, on teemahaastattelun sisältö litteroitu ensin 

teemoittain teemahaastattelun rungon mukaisesti. Tämän jälkeen on luokiteltu käsiteltävät 

asiat aineistolähtöisesti asiakokonaisuuksiin nostaen. Näiden asiakokonaisuuksien poh-

jalta on saatu johtolankoja, joiden tulkinnan kautta tehdään havaintoja aihealueista, joihin 

tutkimuksen teoria pohjautuu. Tavoitteena ei ole kuitenkaan aiemmin käsitellyn teorian 

testaaminen, vaan haastattelussa nousseiden ilmiöiden selittäminen ja johtopäätöksiin 

päätyminen kappaleessa 4.3.  

 

Kaikki tutkimustulokset ovat peräisin teemahaastatteluista, jotka pidettiin 2.10.2018 ja  

5.10.2018.  

 

4.1.1 Asiantuntija valmentajana 

Molemmat haastateltavat kertoivat aluksi roolistaan asiantuntijana, teema 1: ”Asiantuntijan 

rooli”.  Asiantuntijan rooliin kuuluu paljon erilaisia työtehtäviä muun muassa etuusneu-

vonta neuvontaringissä, asiantuntijalausuntoihin vastaaminen ja yhteistyö asiakkaiden ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuten todetaan kappaleessa 2.1., valmentava työote nä-

kyy lähinnä asiantuntijan työssä etuusneuvonnassa eli silloin, kun asiantuntijat vastaavat 
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tiimiläisten kysymyksiin neuvontaringissä. Työhön kuuluu myös yhteydenpito yhteistyö-

kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa, mutta näihin tehtäviin ei valmentamista yhdistetty. 

Haastateltava 1 nimesi rooliinsa myös työntekijöiden kehittymisen seurannan, joka hyvin 

valmentamisen ydinajatukseen sopii. Kun asiantuntija valmentaa, hän ei anna enää suoria 

vastauksia. Haastateltava 2 totesi, ”että ei enää anneta vastauksia kuin apteekin hyllyltä”. 

Asiantuntija kuulee ja kyselee ja neuvoo pitkäaikaisemmin. Valmentaminen on työväline, 

jonka käyttöä pitää harjoitella. 

 

4.1.2 Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutus 

Haastattelun teema 2 koski Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutusta. Koulutus to-

dettiin sisällöltään erittäin hyväksi ja mielenkiintoiseksi. Koulutuksen sisältöön ei kumpi-

kaan haastateltavista toivonut mitään muutosta. Eritoten oman roolin ja käyttäytymisen 

merkitys valmentamisessa mainittiin koulutuksen sisällössä. Haastateltava 2 totesikin, että 

”koulutus toi uusia näkökulmia omasta käyttäytymisestä ja ajattelusta ja sai aikaa pohtia, 

että mitä voisi tehdä toisin ja mitä kaikkea vuorovaikutukseen liittyy”. Koulutus antoi näkö-

kulmaa kauemmas kuin pelkästään siellä toteutettuihin tehtäviin.  

Koulutus mahdollisti ylipäätään tulla valmentajaksi. Koulutus ylitti odotukset ja molemmat 

totesivat lähipäivien olleen hyvät ja sparrausparit koettiin hyviksi. Sparrausparin kanssa 

pääsi syvemmälle aiheeseen. 

 

4.1.3 Vuorovaikutuksen merkitys 

Vuorovaikutuksen merkitystä käytiin läpi teema 3:n kautta eli ”millainen on hyvä valmen-

taja/valmennettava?”. Jokainen kysyjä on erilainen. Luottamuksen rakentaminen vaatii tu-

tustumista ja kun sama soittaja soittaa useamman kerran, helpottuu kerta kerralta valmen-

taminen. Kaikki kysyjät eivät kuitenkaan halua välttämättä valmennusta ja onkin haasta-

vaa, kun asiantuntija haluaisi valmentaa, mutta kysyjällä on itsellään tarkasti selvillä jo val-

miiksi, että mitä hän haluaa tietää. Tällöin vuorovaikutusta on haastava lähteä rakenta-

maan.  Toivottiin, että kysyjä ei odota pelkkiä suoria vastauksia. Kuuntelemisen taidot to-

dettiin sekä valmentajan, että valmennettavan hyväksi ominaisuudeksi. Valmentajan pitää 

olla oma itsensä ja helposti lähestyttävä. Hyvä valmentaja ”ei esitä vaan tekee sun kanssa 

sitä työtä”. (Haastateltava 1.) 

 

Auttavaisuus ja toisen huomioon ottaminen rakentavat hyvää vuorovaikutusta. Kun kysyjä 

on paneutunut asiaan ennen kuin ottaa asiantuntijaan yhteyttä ja ottaa tietoa vastaan, 

syntyy yhteistä pohdintaa. Molemmat haastateltavista totesivat kysyvänsä avoimia M- ky-

symyksiä.  
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4.1.4 Roolimuutos asiantuntijasta valmentajaksi 

Teemassa 4 ”Mikä muuttui vai muuttuiko mikään?” käsitellään jo päätutkimuskysymystä. 

Molemmat haastateltavat totesivat muutoksen syntyneen aikaisempaan työrooliinsa näh-

den. Nykyään pohditaan yhdessä ja huomioidaan kysyjää valmentajana. Kysyjä saa 

enemmän näkemystä tilanteeseensa. Aikaisemmin annettiin enemmän suoria vastauksia, 

eikä syntynyt niinkään keskustelua. Nyt jo lähtökohtaisesti asiantuntija miettii, että miten 

keskustelua saadaan aikaan. Kysyjää ohjataan katsomaan ohjeista ja pohtimaan asioita 

itse. Oman toimintatavan tarkastelu ja analysointi kuuluvat nykyään kummankin haastatel-

tavan työminään. Valmentaminen on tapa toimia ja oma kulttuurinsa. Ajoittain se on haas-

tavaa, mutta kuten toinen haastateltavista totesi valmentamisen osalta, että ”näin sen pi-

täisi ollakin” eli valmentaminen on hyvä tapa toimia asiantuntijatyössä. 

 

4.1.5 Kehitysehdotuksia 

Kehitysehdotusten osalta toinen haastateltavista toivoi, että valmentamista käytäisiin läpi 

vielä omassa tiimissä tai asiantuntijoiden kesken, jotta siihen tulisi eräänlainen jatkumo. 

Roolit kehittyvät koko ajan ja tukea valmentamiseen olisi hyvä saada. Myös sparrauska-

veri voisi olla vahvemmin mukana eli parin kanssa voisi sparrausta jatkaa koulutuksen jäl-

keenkin ja näin olikin oma-aloitteisesti haastateltava tehnyt.   

 

Toinen haastateltavista sen sijaan totesi, että itse on hyvä tehdä jatkossa ja harjoittele-

mista se on koko ajan edelleenkin. Tietyn määrän teoriaa pystyy työn ohessa omaksu-

maan ja työ itsessään vie paljon aikaa. Valmentava ote pysyy mielessä koko ajan näinkin. 

 

4.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Aineisto on pyritty luokittelemaan selkeästi ja avattu siten, kuin haastateltavat ovat asioita 

tuoneet esille. Tulosten tarkastelussa käsiteltyihin teemoihin ei ole lisätty tutkijan omia aja-

tuksia. Kun tutkijana ja tulosten tarkastelijana on vain yksi henkilö, joka aineistoa analysoi, 

on kyseessä yhden henkilön subjektiivinen näkemys. Jos tutkijoita olisi ollut useampi, olisi 

tulosten analysointi voinut olla toisenlainen. Sekä määrällisessä, että laadullisessa tutki-

muksessa validiutta voidaan tarkentaa käyttämällä tutkimuksessa useita menetelmiä, esi-

merkiksi tutkijatriangulaatiota, jossa tutkimukseen osallistuu useampia tutkijoita aineiston-

kerääjinä ja erityisesti tulosten analysoijina ja tulkitsijoina (Hirsjärvi ym. 20007, 228). 

 

Tutkijalla itsellään on vahva kokemuspohja valmentamisesta ja aihealue on tuttu, joten 

omat ennakkokäsitykset varmasti ohjasivat haastattelun kulkua. Teemahaastattelussa 
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päästiin hyvään vuorovaikutukseen, mutta haastattelijan kokemuksen puutteesta haastat-

telu jäi pinnallisemmaksi kuin oli tarkoitus eli ilmiöitä ei avattu kerros kerrokselta ja päästy 

ehkä siten ytimeen, kuten teemahaastattelussa on tarkoitus (Kananen 2017, 97). Haastat-

telussa pyrittiin olemaan tekemättä johdattelevia kysymyksiä, joten tarkentavat kysymyk-

set kohdistuivat siihen, mitä haastateltava oli sanonut.  

 

Aineisto luokiteltiin poimien haastateltavien sanomisista yksittäisiä sanoja, sanapareja tai 

pieniä lauseita. Luokittelu toteutettiin teemojen mukaan. Osin aiheet menivät päällekkäin 

ja joitakin sanomisia tarkasteltiinkin useamman teeman alta, koska aihealueet linkittyivät 

toisiinsa. Tässä toki tutkija on sitten käyttänyt omaa valtaansa yhdistelemällä asioita.  

 

Näistä tehdyistä johtolangoista on tehty havaintoja ja tulkintoja, jotka ovat avattu kappa-

leessa 4.3. Haastattelu toteutettiin vain yhdellä kierroksella ja sen voidaan katsoa mahdol-

lisesti heikentävän tutkimustulosta ja osin aiheen syvällistä käsittelyä (Kts. 3.3.). 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä vaikka vain yhdeltä henkilöltä, joten 

tässä tutkimuksessa oli riittävästi aineistoa haastateltavien määrän osalta.  

 

Tutkimuksen reliabiliteettia pohdittaessa jo nyt ilmeni samankaltaista logiikkaa molempien 

haastateltavien kohdalla. Vastaukset olivat monesti yhteneviä ja käytettiin samankaltaisia 

sanoja ja ilmaisuja. Varmasti logiikkaa olisi löydettävissä, vaikka haastateltaisiin useampia 

asiantuntijoita, koska myös tutkijalla on aihealueista samankaltaisia näkemyksiä kuin 

haastateltavilla. Tulosten pysyvyyttä eli sitä, että tutkimuksen uusimisella saataisiin samat 

tutkimustulokset (Kananen 2007, 175) ei pystytä täysin vahvistamaan, mutta varmasti sa-

mankaltaiset ja asiasisällöllisesti yhtenevät vastaukset saataisiin, jos vastaajat pysyvät sa-

moina eli reliabiliteetti toteutuu siinä mielessä.  

  

4.3 Yhteenveto 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada vastaus tutkimuskysymyksiin, joita olivat: ”onko asian-

tuntijan rooli muuttunut asiantuntijasta valmentajaksi”, ”oliko roolin muutos mahdollista 

saavuttaa Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutuksen kautta” ja ”miten valmentava 

työote sopii asiantuntijan työhön?” 

 

Vaikka nämä tutkimuskysymykset ohjasivatkin työn kulkua, tarkastellaan aineistoa monita-

hoisesti ja yksityiskohtaisesti (Kts. 3.1). 
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Kun haastateltavien asiantuntijoiden vastauksia tarkastellaan haastattelussa ilmenneiden 

vastausten perusteella, voidaan roolin muutoksen katsoa toteutuneen eli tutkimuskysy-

mykseen ” onko asiantuntijan rooli muuttunut asiantuntijasta valmentajaksi?”  vastattiin 

selkeästi kyllä.  Kuitenkin havainnoidessa ja tulkittaessa vastauksia, voidaan myös todeta, 

että asiantuntijan työhön kuuluu paljon erilaisia rooleja ja näistä neuvontaringissä toimimi-

nen on vain yksi osa. Eli valmentaminen kohdistuu vahvasti yhteen työn osa- alueeseen, 

mutta tulisiko sen olla kokonaisvaltaista toimintaa, joka näkyy kaikissa työn osa- alueissa 

vai voiko se ylipäätään näkyä työn muissa osa- alueissa? Ainakin valmentava johtaminen 

on hyvin kokonaisvaltaista toimintaa ja valmentaminen on koko ajan läsnä tai ainakin pi-

täisi olla. Toisaalta kuitenkin haastateltavat kertoivat tutkivansa omaa rooliaan aikaisem-

paa enemmän ja pohtivansa omia persoonansa piirteitä eli itsensä kehittäminen on tullut 

osaksi työkulttuuria ja tämä onkin valmentavan roolin omaksumisen perusasioita.  

 

Vuorovaikutus on keskeinen osa uutta roolia ja valmentaminen onnistuu toisten kanssa 

paremmin kuin toisten. Mitä, jos toinen ei halua valmentamista? Asiantuntijan rooli on kui-

tenkin niin erilainen kuin esimiehen, joka valmentaa. Asiantuntijalle soittava kysyjä haluaa 

vastauksen ongelmaansa, joka usein olisikin annettavissa suoraan. Voiko tällöin heittää 

valmentajan roolin sivuun ja antaa vastauksen heti, jotta tilanne etenee edes jollakin ta-

valla? Haastateltavien vastauksien perusteella valmentava ote on näissäkin tapauksissa 

läsnä, kun asiantuntija kuitenkin itse tiedostaa, että valmentaminen ei tällä kertaa onnistu-

nut. Kuten vastauksista kävi ilmi, valmentaminen on helpompaa, kun tutustutaan enem-

män ja saavutetaan luottamus. Yksi epäonnistuminen ei pilaa koko valmentamista ja ke-

hittyminen valmentajana jatkuu koko ajan.  

 

Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutus todettiin sisällöltään hyväksi, eikä siitä haluttu 

muuttaa mitään. Kouluttajia kumpikaan haastateltavista ei maininnut, mutta koska koulu-

tuksen sisältö koettiin hyvänä, eikä sitä haluttu muuttaa, on havaintona tästä se, että kou-

luttajat olivat onnistuneet tehtävässään. Koulutus mahdollisti ylipäätään valmentajaksi 

muuttumisen. Näin ollen voidaan todeta toiseen tutkimuskysymykseen eli ”oliko roolin 

muutos mahdollinen Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutuksen avulla?” saadun 

myönteisen vastauksen eli rooli muuttui käydyn koulutuksen myötä. Koulutus avasi uusia 

näkökulmia ja avasi ovet myös itsetutkiskeluun. Koulutuksen kautta opittiin ratkaisukes-

keistä ja avoimia kysymyksiä sisältävää vuorovaikutusta.  

 

Vaikka koulutus oli tiivis ja lyhytsisältöinen, oli se onnistuttu rakentamaan siten, että asian-

tuntijat saivat tarvitsemansa työkalut valmentajaksi ryhtymiselle. Muutos oli otettu myös 

positiivisesti vastaan, eikä esille tullut, että miksi en käyttäisi valmentavaa otetta. Tästä 



 

 

30 

voidaan päätellä, että asia on ”myyty” hyvin kohderyhmälle ja se osuu sisällöltään niin hy-

vin asiantuntijan työrooliin, ettei sen kyseenalaistaminen ollut tarpeen.  Mielenkiintoista oli 

myös havaita, että molemmat haastateltavat mainitsivat tämänhetkisen asiantuntijaroolin 

sisältöä kysyttäessä, että ei enää anneta suoria vastauksia. Tämä seikka voidaan tulkita 

siten, että valmentaminen kuuluu jo osaksi oman asiantuntijaroolin identiteettiä. 

Tämä vastaakin viimeiseen tutkimuskysymykseen ” Miten valmentaminen sopii asiantunti-

jatyöhön?” eli vastausten perusteella voidaan päätellä, että valmentaminen sopii asiantun-

tijatyöhön hyvin ainakin neuvontaringissä toimiessa.  

 

Tutkimuksen kautta haluttiin saada esille myös mahdollisia kehittämisehdotuksia joko kou-

lutukseen tai muuten valmentamiseen liittyen. Tätä teemaa pohdittaessa ilmeni, että eroja 

löytyy siitä, että halutaanko jatkokoulutusta. Tämä liittynee persoonallisuuden piirteisiin eli 

toinen haluaa työstää oppimaansa asiaa itse ja toinen taas kaipaa reflektointia.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Asiantuntija valmentajana, roolimuutos  

 

Kuvioon 3 on nostettu vielä keskeisiä asioita, jotka ovat asiantuntijan roolimuutoksen kan-

nalta merkityksellisiä tutkimustulosten valossa. Kuten aikaisemmin todettiin (Kts. 2.4.1) 

asiantuntija- valmentaja tekee työtään omalla persoonallaan. Tällöin itsetuntemus ja oman 

roolin sisäistäminen ovat erittäin tärkeitä. Haastateltavat totesivat, että pitää olla aito, oma 
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ja 
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Vuorovaikutus
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itsensä. Hyvä vuorovaikutus luo edellytykset valmentamiselle ja avaa samalla myös uusia 

näkökulmia. Valmentamisessa kehitytään koko ajan ja näkökulma siihen laajenee.  Myös 

se, että asiantuntija valmentaa, on uusi näkökulma. Roolin muutoksen mahdollisti ja käyn-

nisti Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutus eli ilman sitä valmentava ote olisi jäänyt 

asiantuntijan roolista pois.   
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5 Pohdinta 

Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisella tutkimusotteella ja tutkimusmenetelmäksi valikoitui 

teemahaastattelu. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti ja tutkimuksessa käytetty teoria 

ja käsitteet täydensivät haastatteluaineistoa, mutta tarkoitus ei ollut toteennäyttää teorian 

ja haastatteluvastausten yhteneväisyyttä.  

 

Teoriaosuus sen sijaan linkittyi asiantuntijan käytännön työhön eli avasi sitä, että millaista 

on valmentaminen asiantuntijan työssä, miten valmentavan johtamisen elementtejä voi-

daan hyödyntää asiantuntijan työssä, miten Heronin vuorovaikutusmalli näkyy asiantunti-

jan arjessa, miten persoonan merkitys liittyy vuorovaikutukseen, mitä ovat oppimisen kes-

keiset sisällöt sekä mitä liittyy roolimuutokseen.  

 

Tässä viimeisessä luvussa tarkastellaan vielä tarkemmin tutkimuksen tavoitteen saavutta-

mista, pohditaan kehittämisehdotuksia- ja jatkotutkimuskohteita sekä käydään läpi omaa 

oppimista.  

 

 
5.1 Tutkimuksen tavoitteen saavuttaminen 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, että muuttuiko Kelan asiantuntijan rooli asiantunti-

jasta valmentajaksi. Osatavoitteina oli tutkia, että oliko roolin muutos mahdollista saavut-

taa toteutuneen koulutuksen myötä ja miten valmennus sopii asiantuntijan työhön. Lisäksi 

tavoitteena oli löytää mahdollisia kehitysehdotuksia koulutussisältöön tai rakenteeseen.  

 

Kuten kappaleessa 4.3 todettiin, saatiin tutkimuskysymyksiin vastaukset ja näin ollen tutki-

muksen tavoite saavutettiin hyvin. Se, miten haastateltavat vastasivat valmentavansa, pä-

tee hyvin luvussa 2 esitettyihin valmentamisen ydinajatuksiin eli valmentajalta saadaan tu-

kea ja kannustusta, mutta tärkeintä on, että valmennettava oivaltaa asiat itse (Whitmore 

2009, 15.) Haastattelun aluksi ei käyty läpi termiä valmentaa, eikä sitä, mitä on hyvä val-

mentava vuorovaikutus. Haastateltavilla oli kuitenkin täysin samankaltaisia ajatuksia siitä, 

kuin tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä on mainittu (Kts. 2.1 ja 2.4.) näistä aihe-

alueista. Molemmat haastateltavat totesivat roolinsa muuttuneen valmentavaan suuntaan 

ja toivat esille samankaltaisesti sitä, että miten roolin muutos näkyy työarjessa.  

 

Valmentaminen on kuitenkin ajoittain haastavaa ja aina se ei onnistu suunnitellusti, silti 

tahtotilana on toimia valmentajana, eikä roolista haluta enää luopua.  
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Selkeästi kävi myös ilmi, että Valmentava ote asiantuntijatyössä -koulutus oli käynnistänyt 

roolin muutoksen, eikä se edes olisi ollut mahdollista ilman koulutusta. Koulutuksen sisältö 

oli eri lähteistä, kuin tässä tutkimuksessa käytetty teoriapohja, mutta silti samankaltaiset 

elementit näyttäytyivät eli valmentaminen on melko samankaltaista riippumatta siitä, mikä 

käytetty teoria on taustalla. Tämä pätee myös valmentavan vuorovaikutuksen ja ylipää-

tään rakentavan vuorovaikutuksen sisällön osalta. 

 

Valmentava ote sopii asiantuntijan työhön, koska se on otettu jo niin tiiviisti mukaan osaksi 

työroolia. Sen avulla asiantuntija on alkanut pohtimaan tarkemmin omaa toimintaansa ja 

itseään sekä rakentavan vuorovaikutuksen aikaansaamista. Nämä ovat tärkeitä seikkoja 

aina, kun työskennellään toisen ihmisen kanssa, vaikka ei valmennettaisikaan.  

 

Tutkimus antaa pohjaa siihen, että Kelan asiantuntijoiden kouluttaminen valmentavan ot-

teen käyttöön on ollut tuloksellista ja yhteisöä hyödyttävää ainakin valmentajan näkökul-

masta katsottuna.  

 

5.2 Kehittämisehdotukset- ja jatkotutkimuskohteet 

Toiveena esitettiin koulutukseen jatkumoa eli että voisi vielä työpaikalla tiimin tai muiden 

asiantuntijoiden kanssa pohtia valmentamista ja näin siihen saisi vielä lisää tukea. Val-

mentaminen on jatkuva prosessi, eikä sitä opi hetkessä ja koko ajan omakin rooli siinä ke-

hittyy, joten hyvä olisi aika ajoin saada työstää valmentamista. Toinen haastateltavista oli-

kin oma- aloitteisesti päätynyt sparrausparin kanssa jatkamaan Skype -keskusteluja ja 

tämä toki onkin hyvä ja luonteva tapa nivouttaa koulutusantia pidemmälle.  

 

Jatkotutkimuskohteena olisi tarpeen selvittää tiimin muiden jäsenten ajatuksia siitä, että 

miten valmentaminen näkyy heidän arjessaan, kun he soittavat asiantuntijarinkiin ja koke-

vatko he valmentajan kautta saavansa omaan oppimiseen ja ammattitaitoon syventä-

mistä. Tällöin tutkimukseen saataisiin monipuolisempi näkemys valmentamisen hyödyistä 

asiantuntijatyössä. Asiantuntijan tarkoituksenahan ei ole valmentaa valmentamisen vuoksi 

vaan auttaa valmennettavaa löytämään omat voimavaransa ja saada heidän osaami-

nensa maksimikäyttöön.  

 

Mielenkiintoista olisi myös tutkia enemmän vuorovaikutuksen onnistumisia ja haasteita 

valmentavassa dialogissa ja löytää ratkaisuehdotuksia käytännön työhön, kun valmenta-

minen ei onnistu.  

 

 



 

 

34 

5.3 Opinnäytetyön reflektointi  

Tutkimuksen teko avasi silmät siitä, miten haastavaa on tutkimuksen teko ylipäätään. Ai-

neiston kerääminen itsessään ei ole haaste, sillä tietoa on saatavilla hyvin paljon, mutta 

tutkimustyöhön liittyvät käsitteet ja teorioiden erilainen kirjo ja tapa käsitellä asioita häm-

mentää tuoreen tutkijan.  

 

Aihevalinta osui ”nappiin”, sillä itsellä oli jo ennestään paljon tietoa valmentamisesta ja 

aihe on itselle mielenkiintoinen. Myös valmentamiseen liittyvä vuorovaikutus ja ylipäätään 

ihmisten väliset suhteet ovat tuttuja aikaisemman koulutuksen ja työn (psykiatrinen sai-

raanhoitaja) kautta, joten työtä oli mielekästä tehdä. Nautin myös kirjoittamisesta ja asioi-

den pohdinnasta.  

 

Työ eteni hyvin vauhdikkaasti ja pelkona olikin oma sokeutuminen omalle tekstille. On-

neksi tähän sai ohjaajan tukea ja muutoinkin työn jäsentäminen olikin monessa seikassa 

ohjaajan ansiota.  

 

Itsestäni opin, että osaan toimia hyvin kurinalaisesti ja aikatauluja huomattavasti nopeam-

massa tahdissa. Kuten kappaleessa 3.1 on tutkimussuunnitelman aikataulusta todettu, oli 

tutkimuksen tarkoitus valmistua lokakuun lopussa, mutta täydet työpäivät tutkimuksen pa-

rissa ja oma into nopeuttivat tutkimuksen etenemistä siten, että tutkimuksen oli mahdol-

lista valmistua jo lokakuun puolessa välissä.  Ennakkokäsitys, että tutkittavasta aihealu-

eesta on runsaasti kirjallista materiaalia, piti paikkansa, joten teoria-aineistoa oli hyvin 

saatavilla ja lähteet olivat monipuolisia ja laadukkaita. Haastattelujen litterointi ja luokittelu 

oli melko selkeää ja eteni hyvin, koska aihealueet olivat itselle tuttuja ja pystyin samaistu-

maan haastateltavien sanomisiin, oli se sitten tutkimuksen kannalta hyvä tai huono asia. 

 

Huomasin, että kun langat ovat itselläni käsissä, haluan edetä mahdollisimman pikaisesti 

ja reippaassa tahdissa. Tässä toki kääntöpuolena on se, että helposti tulee raapaistua asi-

oita vain pintapuolisesti. Joskus tietysti pidempiaikainenkaan pohdiskelu ja asioiden pyö-

rittely ei tuota yhtään sen laadukkaampaa lopputulosta. Itselleni kirjallisten tuotosten tuot-

taminen on suhteellisen helppoa ja oma vahvuuteni silloin, kun aihealue on kiinnostava ja 

tuttu.  

 

Haastavinta oli sovittaa työssä termistö ja tutkimustapa yhteen eli että tosiaan toimin ai-

neiston käsittelyssä ja analysoinnissa sen mukaisesti, kuin olen ilmoittanut tekeväni. Li-



 

 

35 

säksi aineiston tulkinta ei ole helppoa, jos tekee sen syvällisesti ja erilaisia merkityksiä et-

sien. Toivon kuitenkin, että onnistuin tekemään tarpeeksi tulkintoja ja löytämään merkityk-

siä.  

 

Työ tekijäänsä opettaa eli seuraava tutkimus on jo lähtökohdallisesti huomattavasti hel-

pompi tehdä, kun tuntee jo käsitteet ja metodit! 
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