
Logoterapeuttinen työnohjaus

KESKIÖSSÄ  
TARKOITUS

Kokemus työn merkittävyydestä, ek-
sistentiaaliset kysymykset ja eettinen 
stressi nousevat puheenaiheiksi työ-
elämässä ja työnohjauksissa. Elannon 
ansaitsemisen sijaan ihmiset etsivät 
”oma juttuaan”. Mitä näkökulmia lo-
goterapeuttisesti ohjattu työnohjaus 
tuo tähän pohdiskeluun?

L ogoterapia on wieniläisen neuro-
login ja psykiatrin Viktor E. Frank-

lin (1905–1997) kehittämää henkistä, 
tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filo-
sofiaa. Frankl koki, että psykoterapian 
ja filosofian väliltä puuttui ihmisen 
kohtaaminen ihmisenä – inhimillinen 
ulottuvuus, jota logoterapiassa kutsu-
taan henkiseksi ulottuvuudeksi.  Etu-
liite logo tulee kreikan kielen sanasta 
logos, joka viittaa sekä henkeen ja hen-
kiseen että tarkoitukseen.

Logoterapian ytimessä on ajatus tar-
koituksen löytämisestä elämässämme. 
Tarkoitus ei kuitenkaan ole meissä it-
sessämme, vaan meidän ulkopuolel-

lamme. Ihmisellä on kyky suuntautua 
itsestä ulospäin, ja tämä luo pohjan to-
dellisen tarkoituksen ja sitä kautta hy-
vän elämän löytymiselle. Pohjimmil-
taan logoteoria onkin motivaatioteoria.

IHMISKÄSITYKSEN TIEDOSTAMISEN 
MERKITYS
Työnohjaajina ihmiskäsityksemme vai-
kuttaa suuresti siihen, miten ohjatta-
vamme kohtaamme ja miten tuemme 
heitä löytämään omat ratkaisunsa. Sen 
pohjalta autamme näkemään hetken 
tarkoituksia ja tuemme tekemään va-
paita ja vastuullisia valintoja, aitoa 
omaatuntoaan kuunnellen.  

Logoterapeuttinen ihmiskäsitys on 
kolmen ulottuvuuden muodostama ko-
konaisuus: fyysinen, psyykkis-sosiaali-
nen sekä henkinen ulottuvuus.  Tarkoi-
tuksen tunnistaminen on lähtöisin ih-
misen sisäisistä tekijöistä eli henkises-
tä ulottuvuudestamme.  

Logoterapiassa henkisellä ulottu-
vuudella tarkoitetaan ihmisen syvää tie-
toisuutta omasta autenttisesta itses-
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tään, itsensä kokemista ja näkemistä 
osana perhettä, työyhteisöä, yhteiskun-
taa ja maailmaa.  

Henkisen ulottuvuuden toimintape-
riaatteita ovat kyky itsestä etääntymi-
seen eli kyky tarkastella itseä ja tilan-
teita kauempaa sekä kyky itsen trans-
sendenssiin eli kyky suuntautua itsestä 
ja mieltymyksistä ulospäin. Jälkimmäi-
nen tarkoittaa kykyä ajatella ja toimia 
itsensä ulkopuolelle suuntautuen, koh-
ti toista ihmistä ja hänen hyväänsä tai 
arvopitoista tehtävää. 

Henkisen olemuspuolen eri tasoja 
voi kuvata Otto Sharmerin U-teoriaan 
soveltaen seuraavasti:

Hyperreflektio – Suljettu mieli, sy-
dän ja tahto. Ihminen on jumissa itses-
sään, ajatuksissaan ja  uskomuksissaan. 
Ihminen on juuttunut fyysiselle ja 
psyykkis-sosiaaliselle tasolle. Hän ei ole 
läsnä hetkessä, vaan hänen huomionsa 
on menneisyydessä tai tulevassa. 

Itsestä etääntyminen – Avoin mieli. 
Ihminen kyseenalaistaa ajatuksiaan ja 
asenteitaan.  Hän tarkkailee ulkopuo-
lista maailmaa järkeillen ja alkaa nähdä 
mahdollisuuksia, vielä kuitenkaan pää-
semättä liikkeelle. 

Itsen transsendenssi – Avoin mieli 
ja tahto. Ihminen astuu ulos itsestään 
ja suuntautuu kohti muita. Hän kokee 
olevansa osa jotakin itseä suurempaa 
kokonaisuutta ja alkaa nähdä merkityk-
sellisiä asioita, joihin tarttua.

Vapaana, vastuullisena toimijana, 
läsnä nykyisyydessä – Avoin mieli, tah-
to ja sydän. Ihminen on avoin hetken 
tarkoituksille ja tekee valintoja eettistä 
omaatuntoaan kuunnellen. Hän on täy-
sin läsnä hetkessä ja ymmärtää, että 
menneisyys on voimavara, joka ei kui-
tenkaan määritä tulevaisuutta ja että 
nykyisyyden valinnat vaikuttavat siihen, 
mikä hän seuraavassa hetkessä on. Hän 
hyväksyy itsensä ja muiden epätäydel-
lisyyden ja ymmärtää ihmisenä kasva-
misen mahdollisuudet.

Yksi logoterapeuttisesti ohjatun 
työnohjauksen tavoite on herätellä oh-
jattavan henkistä olemuspuolta ja tu-
kea häntä kirkastamaan oman työn, työ-
yhteisön ja organisaation tarkoitusta. 

Yksi logoterapeuttisesti ohjatun työnoh-
jauksen tavoite on herätellä ohjattavan 
henkistä olemuspuolta.

Hyperreflektio
Suljettu mieli, 
tahto ja sydän

Itsestä etääntyminen
Avoin mieli

Itsen transsendenssi
Avoin mieli ja tahto

Nykyhetkessä läsnä oleva, vastuullisuutensa 
ja vapautensa tiedostava toimija
Avoin mieli, tahto ja sydän

FYYSINEN

FYYSINEN
PSYYKKIS-SOSIAALINEN

FYYSINEN, PSYYKKIS-SOSIAALINEN, HENKINEN

LOGOTERAPIAN IHMISKÄSITYS
JA 
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Tavoitteena on oppia murtautumaan 
mahdollisesta hyperreflektiosta kohti 
vapaata ja vastuullista toimijuutta.

PERUSTANA TAHDON VAPAUS JA 
TARKOITUS
Logoterapia nojaa kolmeen perusaja-
tukseen. Tahdon vapaus tarkoittaa, et-
tä jokaisella on aina, kaikissa olosuh-
teissa niin sanottu vapaa alue.  Mini-
missäänkin voimme valita suhtautu-
mistapamme käsillä olevaan tilantee-
seen. Tätä kautta meillä on mahdolli-
suus vaikeissakin tilanteissa löytää ja 
ylläpitää toivoa. Tätä emme saa työn-
ohjaustilanteissakaan unohtaa.  

Tahto tarkoituksen löytämiseen si-
sältää ajatuksen, että jokaisella ihmi-
sellä on syvällä sisässään pyrkimys tar-
koituksen löytämiseen ja sen täyttämi-
seen. Tällä ei tarkoiteta uhrautumista, 
vaan vastuullista elämää osana jotain 
itseämme suurempaa. Elämän tulee sa-
maan aikaan olla myös monen arvon 
todeksi elämistä, jolloin siihen kuulu-
vat myös tankkauksen paikat ja elämyk-
set. Parhaimmillaan työ, jolle annam-
me itsestämme, myös tarjoaa elämyk-
siä ja kokemuksia.  

Työn kuormittaessa on työnohjauk-
sessa tärkeää löytää jaksamisen lähtei-
tä ja elämyksiä työn ulkopuolelta. Ky-
syn usein asiakkaalta työnohjaustilan-
teessa: ”Mikä sinua tankkaa?” Kuulen 
vastauksia metsälenkeistä, konserteista 
ja teattereista.  Nämä ovat olennainen 
osa ihmisen hyvinvointia sen rinnalla, 
että vastauksia etsitään kysymykseen 
”Ketä ja mitä varten tänäkin aamuna 
lähden töihin?”. 

Kolmanneksi logoterapeuttinen ajat-
telu perustuu ajatuksen, että elämällä 
on ehdoton tarkoitus, joka ei häviä.  Ky-
se ei niinkään ole siitä, että etsimme 
elämän perimmäistä tarkoitusta, vaan 
pikemminkin siitä, että löydämme ja 
näemme kullakin hetkellä oman tarkoi-
tuksensa – näin koronankin keskellä.  

MIHIN ELÄMÄ KUTSUU?
Ajassamme moni kokee työhön liittyvää 
eksistentiaalista tyhjyyttä. Jos työ ei 
enää anna mitään eikä itse koe kykene-
vänsä antamaan työlle mitään, tuleekin 
kysyä: ”No, mihin elämä nyt kutsuu?” 
Kysymys on pohjimmiltaan siitä, millä 
tavoin ja millaisessa tehtävässä ihminen 
tänään haluaa suuntautua itsestä ulos-
päin. Vaikka henkilö ei lähtisi mietti-
mään uutta työtä 
tai se ei olisi elä-
mäntilanteen 
kannalta mah-
dollista, niin ky-
symys voi antaa 
uusia merkityk-
siä työlle ja sen tekemisen tavoille. 

Viktor E. Frankl on todennut: ”Jos 
elämästä puuttuu tarkoitus, se näkyy 
yhteiskunnassa kolmella tavalla: aggres-
sio, depressio ja addiktio”.  Kun kat-
somme maailmaa ympärillämme, niin 
pelottavalla tavalla tuo näyttää olevan 
totta.  

Meidän tulee aidosti etsiä elämääm-
me ja työelämäämme mielekkyyttä ja 
tarkoitusta – mutta sitä emme löydä it-
sestämme, vaan nimenomaan itsemme 
ulkopuolelta. Logoterapia tarjoaa työn-
ohjaukselle aitoa arvo- ja tarkoituspoh-
timista, mikä on erityisen arvokasta 
myös johdon ja esimiesten työnohjauk-
sessa.  

TUIJA WIDEN JA ESKO SALMI 
Kirjoittajat ovat työnohjaajia (STOry), 
logoterapeutteja ja kouluttajia Suomen 
Logoterapiainstituutissa.

MINIMISSÄÄNKIN 
VOIMME VALITA 
SUHTAUTUMISTAPAMME 
KÄSILLÄ OLEVAAN 
TILANTEESEEN.
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