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1 JOHDANTO 

Ammatillisen ohjauksen kasvaneesta tarpeesta on käyty paljon keskustelua viimeksi 

kuluneen vuosikymmenen aikana. Syyksi ohjaustarpeen kasvulle on usein mainittu 

jälkiteollisen yhteiskunnan erityispiirteet (mm. Hansen, 2002; Ivey, Ivey, & Simek-

Morgan, 1997, 1; McLeod, 2009; Vanhalakka-Ruoho & Juutilainen, 2003, 112-113). 

Jälkiteollisessa yhteiskunnassa yksilöillä on aikaisempaa enemmän vapautta ja valinnan 

mahdollisuuksia erilaisten, yksilöllisten elämäntapojen toteuttamiseen. Toisaalta myös 

yksilön vastuu oman elämäntarinansa muotoutumisesta sekä valintoihin liittyvistä riskeistä 

ja epävarmuudesta on lisääntynyt. Elämisen kontekstien muutoksen myötä yhä useammat 

joutuvat hakemaan apua elämänsä hahmottamiseen. Monet nykypäivän ihmisen ongelmista 

näyttäisivät johtuvan yksilön ja kontekstin välisestä yhteensopimattomuudesta. 

Vehviläinen (2014, 33) toteaa, että ohjaus professionaalisena instituutiona voi olla 

mahdollinen juuri yhteiskunnassa, jossa yksilölliset elämänprojektit ja itsensä 

toteuttaminen ovat vallitsevana tapana tarkastella yksilöä sekä hänen oikeuksiaan ja 

velvollisuuksiaan erilaisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan nähden. Ohjauksen merkitys 

korostuu erilaisten ”elämisen ongelmien” käsittelemisessä. 

 

Okun & Kantrowitz (2008, 1-2) kuvaavat teoksensa ”Effective Helping” johdannossa 

elämisen kontekstien muutoksen vaikutusta ohjauksen luonteeseen sekä niihin 

ympäristöihin, joissa ohjausta tehdään. Ohjausmallit ovat viimeisten vuosikymmenien 

aikana kehittyneet yksilön sisäistä maailmaan korostavasta psykodynaamisesta 

näkökulmasta yhä enemmän kohti yksilön ja kontekstin välistä yhteyttä korostavaa 

näkökulmaa. Tämän hetkinen käsitys on, että yksilön persoonaa ei voi täysin ymmärtää 

ilman, että ymmärtäisi laajemman systeemin vaikutukset yksilön toimintaan. Yksilö on osa 

laajempaa kontekstia. Hän toimii yhteisöissä ja tätä kautta yhteiskunnassa, jota määrittävät 

erilaiset kulttuuriset asenteet, arvot ja ideologiat. Tämän kaltainen näkökulma asettaa 

ohjaajan toiminnalle yhä suurempia vaatimuksia. Kyetäkseen tekemään auttamistyötä 

tämän päivän ympäristössä, ohjaajalla tulee Okunin & Kantrowitzin (2008) mukaan olla 

niin teoreettista tietoa, taitoja rakentaa ohjaussuhteita ja käyttää erilaisia strategioita siten, 

että ohjauksella voidaan saavuttaa yksilön kannalta positiivisia tuloksia.  
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Ohjaus sen laajimmassa merkityksessä on toimintana yhtä vanhaa kuin on ihmisen halu 

auttaa toista selviytymään tunteidensa ja ongelmiensa kanssa (Smaby & Maddux, 2010, 1). 

Näin ollen myös ohjaajia on tietyssä mielessä ollut aina (Gladding, 2004, 4). Perimmiltään 

ohjauksessa on kysymys kuuntelemisesta ja auttamisesta. Ohjauksessa korostuu erityisesti 

ohjaajan rooli ja hänen kykynsä luoda omilla taidoillaan toiselle ihmiselle tila, jossa tämä 

voi tarkastella elämäänsä eri näkökulmista. Ohjaustaidossa puolestaan erityistä on, että 

niitä on mahdollista systemaattisesti harjoitella ja kouluttaa. Usein koulutukset keskittyvät 

ohjauksen perustaitojen (esim. aktiivinen kuunteleminen, oikeanlainen kysyminen sekä 

keskustelun johtaminen) kouluttamiseen. Näitä taitoja voidaan kutsua myös ammatillisiksi 

vuorovaikutustaidoiksi.  

 

Erityisen merkittäviksi ammatilliset vuorovaikutustaidot nousevat sellaisissa työtehtävissä, 

jotka edellyttävät toistuvasti erilaisten vuorovaikutustilanteiden hoitamista. Ohjauksen 

lisäksi vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu myös muissa ihmissuhdeammateissa ja 

esimiestyössä. Ammatillisia vuorovaikutustaitoja määrittävät hyvin pitkälti samat 

lainalaisuudet kuin ohjauksen perustaitojakin. Näin ollen aikaisempi ohjaustutkimus- ja 

ohjaustaitokoulutukset ovat hyvä lähtökohta myös ammatillisten vuorovaikutustaitojen ja 

niiden kouluttamisen tarkasteluun. Pearce (1997) toteaa, että ohjauksen ja ohjaustaitojen 

merkitys tulisi tehdä ymmärrettäväksi myös sellaisille, jotka eivät varsinaisesti työskentele 

ohjauksen parissa. Hän myös ehdottaa, että ohjaustaitojen harjoittelu tulisi liittää ainakin 

perusmuodoissaan osaksi kaikkia ammattikoulutuksia. Myös Suomessa on pohdittu 

ammatillisten vuorovaikutustaitojen merkitystä sekä niiden kouluttamista ja kehittämistä 

enenevissä määrin viime vuosina (esim. Kiesiläinen, 2004; Soini, Kiema-Junes, Leinonen, 

& Mäenpää, 2014).  

 

Näistä lähtökohdista tuntuu erityisen tärkeältä ottaa tarkastelun kohteeksi taitavaan 

ohjaukseen liitetyt kriteerit sekä ohjaustaitojen kouluttaminen. Koska ohjaus- tai 

vuorovaikutustaitojen kouluttaminen ei edelleenkään näytä kuuluvan suurimpaan osaan 

ammattikoulutuksia, tulee täydennyskoulutustarpeita useille ammattiryhmille siinä 

vaiheessa, kun vuorovaikutuksen merkitys työssä realisoituu. Tämän vuoksi on tärkeää 

ymmärtää myös sitä, miten koulutuksilla voidaan kehittää vuorovaikutustaitoja niin vasta-

alkajille kuin jo kokeneemmille, vuorovaikutustyötä tekeville. Kasvatuspsykologian 
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kannalta ohjauksen ja ohjaustaitojen tarkastelu ovat merkittävässä asemassa, sillä 

kasvatuspsykologian yhtenä keskeisenä tavoitteena on yksilön kasvun ja kehityksen 

tukeminen (Soini, 2014). Ohjaus puolestaan on yksi kasvatuspsykologian keskeisimmistä 

keinoista, jonka avulla yksilöllistä kasvua ja kehitystä voidaan tukea. 

 

Motivaatio tämän pro gradu -tutkielman tekemiseen ohjauksesta ja ohjaustaitojen 

kouluttamisesta perustuu näkemykseen, että ohjaustaitojen tai laajemmin tarkastellen 

ammatillisten vuorovaikutustaitojen hallinta on merkittävä osa hyviä työelämätaitoja. 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli muodostaa kattava käsitys siitä, mitä 

tutkimusten perusteella pidetään hyvinä ohjaustaitoina sekä siitä, miten näitä taitoja 

tutkimusten perusteella voidaan systemaattisesti kouluttaa ja arvioida. Tutkimuksellisesti 

työssä keskityttiin tarkastelemaan noviisi- ja konkariohjaajien ohjaustaitoprofiileja, niiden 

eroja sekä muutosta konsultatiivisella työotteella toteutetun ohjausharjoituksen aikana. 

Mielenkiintoisen ja ajankohtaisen aiheen lisäksi työn tekemiseen motivoi mahdollisuus 

hyödyntää Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla viimeisten kymmenen vuoden 

aikana ohjausharjoituksista kerättyä videonaineistoa ja ohjaustaitojen havainnointiin ja 

arviointiin kehitettyä Counselor Response Observation System- eli CROS -mittaria 

(Rantanen, 2014; Rantanen & Soini, 2013). Pro gradu–tutkielman kautta syntyi uutta tietoa 

myös kasvatuspsykologian klinikan käyttöön niin konsultatiivisen työotteen 

soveltuvuudesta ohjaustaitojen kouluttamisessa erilaisille koulutusryhmille kuin CROS -

mittarin soveltuvuudesta näiden ryhmien ohjaustaitojen kehittymisen arvioinnissa. Tämän 

lisäksi systemaattisen ohjaustaitokoulutuksen ja siihen liittyvän kvantitatiivista aineistoa 

tuottavan arviointimittarin yhdistäminen tutkimuksessa on suomalaisen ohjaustutkimuksen 

kentällä toistaiseksi harvinaista. Tässä mielessä pro gradu – tutkielman voidaan katsoa 

tarjoavan uudenlaista tietoa myös suomalaiseen ohjaustutkimukseen.  

 

Pro gradu – tutkielman toisessa luvussa tarkastellaan ohjauksen ja ohjaussuhteen 

määritelmiä sekä ohjausta ammatillisena toimintana. Luvussa kolme perehdytään 

ohjaustaitoihin, ohjaustaitokoulutuksiin sekä ohjaustaitokoulutusten vaikuttavuudesta 

tehtyihin tutkimuksiin. Pro gradu -tutkielman neljännessä luvussa käydään läpi noviiseihin 

ja konkareihin (ekspertit) liittyviä määritelmiä niin yleisesti kuin ammatillisen ohjauksen 

kannalta. Luvussa viisi käydään läpi tutkimuskysymykset, keskeisten käsitteiden 
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määritelmät sekä tutkimuksen toteutus. Luvussa kuusi esitellään tutkimuksen tulokset. 

Luvussa seitsemän tarkastellaan tutkimuksen tuloksia aikaisemman kirjallisuuskatsauksen 

valossa sekä käydään läpi tutkimuksen validiteettiin, reliabiliteettiin ja eettisyyteen liittyviä 

näkökohtia. Tutkielman viimeisessä alaluvussa esitetään tutkimuksen tekemisen kautta 

syntyneitä jatkotutkimusehdotuksia.  
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2 OHJAUS AMMATILLISENA TOIMINTANA 

Johdanto-luvussa todettiin, että yksilöiden tarve ohjaukseen näyttäisi nyky-yhteiskunnassa 

lisääntyneen. Mitä sitten on ammattimainen ohjaus, kenelle se on tarkoitettu ja mitä 

varten? Tässä luvussa tarkastellaan ohjauksen ja ohjaussuhteen määritelmiä, ohjausta ja 

ohjaustutkimusta Suomessa, ohjaussuhteen tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä 

ohjaajan roolia ohjaussuhteessa.   

2.1 Ohjauksen ja ohjaussuhteen määritelmiä 

Ohjauskirjallisuudessa ohjauksen määrittelemisessä on usein lähdetty liikkeelle sen 

kertomisesta, mitä ohjaus ei ole. Ohjaus on pyritty ensisijaisesti erottamaan sitä läheisesti 

muistuttavista toiminnoista, erityisesti haastattelusta, neuvonnasta ja psykoterapiasta. 

Haastattelu voidaan nähdä kaikista yksinkertaisimmaksi tiedonkeruun, ongelmanratkaisun 

ja psykososiaalisen tiedon antamisen muodoksi. Haastattelu on lyhytkestoista ja etenkin 

alkuvaiheessa se liittyy olennaisesti niin neuvontaan, ohjaukseen kuin psykoterapiaankin. 

(Ivey, Ivey, & Zalaquett, 2010, 13.) Neuvonnasta ohjauksen voidaan katsoa eroavan siten, 

että neuvonnassa on kyse yksilön auttamisesta valintatilanteessa, jossa tämän on valittava 

eri vaihtoehdoista se, mitä tämä arvostaa tai haluaa eniten. Ohjaus puolestaan keskittyy 

auttamaan yksilöä muutosprosessissa. Neuvonnassa keskeisenä on neuvonnan osapuolten 

aseman epätasa-arvo. Neuvonnassa kokemattomampi osapuoli saa ohjeita ja neuvoja 

kokeneemmalta. Neuvonnalla on edelleenkin tärkeä merkitys tilanteissa, joissa yksilöillä 

on tarve saada apua valintojen tekemisessä. Toisaalta neuvojen antaminen ei kuitenkaan 

välttämättä ole ohjauksessa keskeisenä tavoitteena, vaikka neuvonta saattaakin jossain 

ohjauksen vaiheessa ja kontekstissa liittyä osana ohjaukseen. (Gladding, 2004, 5-6; Ivey et 

al., 1997; McLeod, 2009.)   

 

Psykoterapia liitetään usein yksilöllisiin psyyken ongelmiin ja niiden parantamiseen. 

Ongelmat viittaavat enemmän menneisyyteen kuin nykyisyyteen ja niiden tarkastelussa ja 

käsittelyssä terapeutin rooli asiantuntijana on keskeinen. Terapian tavoitteen on yksilön 

sisäisen maailman ja ongelmien tarkastelu. Tämän lisäksi psykoterapia on usein 

pitkäkestoista ja keskittyy laajempien ongelma-alueiden käsittelyyn kuin ohjaus. 

(Gladding, 2004, 5-6; Ivey et al., 1997; Ivey et al., 2010, 13; McLeod, 2009.) Rajanveto 
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ohjauksen ja psykoterapian välillä ei ole kansainvälisessä kirjallisuudessa aina selkeä 

etenkin. Ohjaus määritellään usein englanninkielen counselling-käsitteen pohjalta. 

”Counselling” saattaa usein tarkoittaa englanninkielessä sekä ohjausta että psykoterapiaa. 

Englanninkieliset ohjauksen oppikirjat korostavatkin usein nimenomaan ohjauksen ja 

terapiatyön yhtäläisyyksiä. Ohjauksella ja psykoterapialla on paljon yhtymäkohtia ja ne 

hyödyntävät usein samoja psykologisia teoriasuuntauksia ja auttamistekniikoita. 

Keskeisenä erona psykoterapiaan voidaan kuitenkin pitää sitä, että ohjauksessa ei ole 

kysymys puutteen, vamman tai sairauden diagnosoinnista tai hoitamisesta. (Spangar, 

Pasanen, & Onnismaa, 2002, 7.)  

 

Ohjaus voidaan määritellä yhteistyöprosessiksi, jossa ohjaaja ja asiakas työskentelevät 

yhdessä löytääkseen mahdollisimman tehokkaita keinoja yksilön elämässä vaikuttaviin 

ongelmiin tarttumiseksi. Psykoterapiaan verrattuna ohjauksen tulisi olla ensinnäkin 

helpommin saatavilla ja toiseksi lyhytkestoisempaa. Ohjauksen tulisi myös keskittyä 

yksilöön osana kontekstia sekä pyrkiä auttamaan yksilöä mahdollisimman moniulotteisesti 

hyödyntäen nimenomaan kontekstista löytyviä resursseja. (McLeod, 2009.) Ohjaus on 

ennen kaikkea sellaista ammattilaisen antamaa keskustelu- ja tulkinta-apua, joka liittyy 

normaaleiksi katsottuihin elämän siirtymiin ja – ongelmiin (Vehviläinen, 2014, 34). Tässä 

työssä ohjaaja käyttää joustavasti erilaisia muutokseen johtavia strategioita. Ohjaus ei ole 

lääketieteellinen interventio, jonka pyrkimyksenä on yksilön parantaminen tai 

mielenterveyden hoitaminen, vaan nämä kuuluvat selkeästi psykoterapian piiriin. Ohjaus 

on yksilön mahdollisuus oppia uusia tai muistaa vanhoja ideoita, taitoja ja strategioita, joita 

yksilön on mahdollista soveltaa omien ongelmiensa ratkaisemiseksi kuhunkin yksilölliseen 

tilanteeseen sopivalla tavalla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ohjaus hyödyntää ennen 

kaikkea yksilön vahvuuksia. Ohjattava oletetaan autonomiseksi, omasta 

elämänhallinnastaan kiinnostuneeksi, oppimiskykyiseksi ja tulevaisuuteen 

suuntautuneeksi. Tämän lisäksi ohjattavan tulisi olla ainakin jossakin määrin kykenevä 

itsereflektioon. Mikäli nämä edellytykset puuttuvat tai niiden oppimiseen ohjausprosessin 

aikana ei ole mahdollisuutta, muuttuu ohjaus hankalaksi. (Vehviläinen, 2014, 51-52.) 
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The American Counseling Association (ACA), maailman laajin ammattimaisia ohjaajia 

edustava järjestö, määrittelee ammattimaisen ohjauksen sivuillaan (www.counseling.org) 

seuraavasti:  

“Professional counseling is a professional relationship that empowers di-

verse individuals, families, and groups to accomplish mental health, well-

ness, education, and career goals. Counselors work with clients on strategies 

to overcome obstacles and personal challenges that they are facing.“ 

(American Counseling Association (ACA), 2015) 

 

Vapaasti käännettynä ammattimainen ohjaus voidaan määritellä ammatilliseksi suhteeksi, 

jonka kautta erilaiset yksilöt, perheet ja ryhmät voivat löytää keinoja psyykkisen terveyden 

ja hyvinvoinnin sekä opiskelu- ja uratavoitteiden saavuttamiseen. Ohjaajan rooli tässä 

suhteessa on työskennellä asiakkaan kanssa yhdessä sellaisten keinojen löytämiseksi, 

joiden avulla tämä voi selviytyä kohtaamistaan esteistä ja henkilökohtaisista haasteista. 

Usein ohjaus määritellään nimenomaan auttamissuhteeksi (helping relationship), jossa 

ohjaajan taidoilla auttaa ohjattavaa tämän ongelmien käsittelyssä, on ohjaussuhteen 

kannalta suurin merkitys (mm. Egan, 1981; Manthei, 1997; Okun & Kantrowitz, 2008). 

 

Lairio & Puukari (2003, 7) määrittelevät ohjauksen toiminnaksi, jossa ohjaaja ja ohjattava 

yhdessä purkavat ohjattavan valintoja estäviä rakenteita. Tavoitteena on ajattelun ja 

toiminnan perusteisiin paneutumalla edistää kokonaisvaltaisen ymmärryksen kehittymistä 

ja luoda edellytyksiä merkitykselliseksi koetulle elämälle. Vanhalakka-Ruohola & 

Juutilainen (2003) toteavat ohjauksen olevan ydinperustaltaan henkilökohtaiseen 

vuorovaikutukseen perustuvaa työtä. Ohjauksen keskeiseksi tavoitteeksi määrittyy 

asiakkaan subjektiuden, kokemuksen ja toimijuuden vahvistaminen. Toimijuus on 

riippuvainen paitsi yksilöllisistä prosesseista myös yksilön sosiaalisista ja 

yhteiskunnallisista resursseista. Tämän lisäksi toimijuuteen liittyy yksilön kyky tulkita 

kulttuurisia merkityksiä sekä taitoa havaita että hyödyntää erilaisia resursseja. 

(Vanhalakka-Ruoho & Juutilainen, 2003, 114-115.) 

 

Vehviläinen (2014; 2001) käsittelee tutkimuksissaan ohjausta ensisijaisesti 

vuorovaikutustilanteena. Vaikka ohjaukseen sisältyy kontekstin puitteissa mahdollisesti 

muitakin elementtejä (esim. työprosessit, tietojen ja dokumenttien virrat), näkee hän 

http://www.counseling.org/
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ohjauksen vaativan toteutuakseen vuorovaikutusta. Ohjaukselle asetetut tavoitteet eivät 

toteudu ilman kohtaamista, jossa osapuolet voivat tuoda esille näkemyksiään ja kuulla 

vastaavasti toisen ajatuksia (Vehviläinen, 2001, 12). Ohjauksellisessa kohtaamisessa 

ohjattava tuo ohjaustilanteeseen oman ongelmansa, kun taas ohjaaja tuo tilanteeseen sekä 

oman ammatillisen näkemyksensä ja tietämyksensä että auttaa ohjattavaa tutkimaan omaa 

kokemustaan, ajatteluaan ja tilannettaan. Ohjaustilanteessa vaihtelee se, miten paljon 

ongelmia ratkotaan ja kuinka paljon asiantuntijanäkemyksiä ja tulkintatyötä ongelmien 

ratkaisun katsotaan vaativan. Ohjaukselle voidaan kuitenkin nähdä leimallisena juuri tämä 

tasapainottelu ohjattavan kokemuksen ja ajattelun tarkastelun sekä ohjaajan näkemysten ja 

tietouden välillä. (Vehviläinen, 2014, 52.) Ohjausta määrittävät Vehviläisen (2014, 38) 

mukaan kolme elementtiä: 1) ohjauksessa tuetaan prosesseja, joiden ymmärtämisessä 

ollaan sidoksissa kielellisesti välittyneisiin tulkintoihin kokemuksista ja maailmasta, 2) 

ohjaus on sosiaalista yhteistoimintaa ja 3) ohjauksessa yksilö pyrkii aktiivisesti 

muovaamaan kokemustaan omasta maailmastaan. Ohjauksessa ollaan toisin sanoen 

tekemisissä sekä ohjattavan kokemuksen että hänen toiminnassaan mahdollisesti 

tapahtuvan muutoksen kanssa.  

 

Vehviläinen (2014, 35-37) nostaa esiin myös ajatuksen siitä, että vaikka ohjauksessa 

aikaisempien määritelmien perusteella keskeisenä on yksilön oma tahto ongelmiensa 

käsittelemiseksi sekä yksilön omien valintojen kunnioittaminen, voidaan ohjaus nyky-

yhteiskunnassa, riippuen ohjauksen kontekstista, nähdä myös yhtenä hallinnan muotona. 

Tarve ohjaukselle ei välttämättä aina nouse aidosti yksilön omasta halusta, vaan hänen 

ympäristöstään sisäistämänsä pakon kautta. Ohjauksessa voi siis tulla esiin myös tilanteita, 

joissa vastakkain ovat yksilöön kohdistettu muutosvaatimus ja muutosvastarinta. 

Ohjauksessa saattaa korostua siten myös yksilön pohdinta siitä, mitä tarkoittaa ohjauksen 

kautta ottaa jokin asia osaksi omia ajatuksia tai työtä. Ohjaus ei välttämättä aina ole 

ohjattavaa puhtaasti emansipoivaa, vaan siihen voi liittyä jopa eturistiriitoja. Tämä asia on 

Vehviläisen (2014, 36) mukaan myös ohjaajan hyvä tiedostaa ja pyrkiä ottamaan jopa 

tietoisesti mukaan ohjaustilanteessa käsiteltäväksi.    
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2.2 Ohjaus ja ohjaustutkimus Suomessa 

Vielä 1990 – luvulla Suomessa keskusteltiin siitä, voiko ohjaus olla oma ammattinsa vai 

voivatko ohjaustyötä tehdä jotkut muut tahot kuin ohjauksen ammattilaiset. Tänä päivänä 

ohjaus ammatillisena toimintana on vakiinnuttanut asemansa yhteiskunnassa. Ohjauksen 

perinteisinä toiminta-alueina ovat olleet koulutus- ja työuran siirtymät ja elämän 

nivelvaiheisiin liittyvät valintatilanteet. Nykyisin ohjaus hahmottuu laajemmin eri 

elämänalueisiin kytkeytyvänä oppimisen muotona. Tähän liittyy vahvasti jo Johdanto-

luvussa kuvattu jälkiteollisessa yhteiskunnassa elävän ihmisen omien valintojen kautta 

muotoutuva elämänkulku, jossa aikaisempaa useammin tarvitaan tukea ja apua erilaisten 

valintojen tai asioiden käsittelyssä. (Vehviläinen, 2014, 33-34.) 

 

Suomessa ohjauksen määrittelyssä lähdetään usein liikkeelle edellisessä luvussa mainitun 

counselling – käsitteen kautta (Spangar et al., 2002, 7). Ohjaus nähdään tilanteena, jossa 

ohjaaja antaa ohjattavalle aikaa, huomiota ja kunnioitusta ja tätä kautta auttaa ohjattavaa 

tutkimaan, keksimään ja selkiyttämään sellaisia tapoja, joiden kautta tämä voisi elää 

voimavaraisemmin ja hyvinvoivemmin. Suomalaiseen ohjauksen määrittelyyn näyttäisi 

myös vaikuttaneen vahvasti Peavyn (mm. Peavy, 2002; Peavy & Auvinen, 1999; Peavy, 

2006) sosiodynaamisen ohjauksen malli, jossa keskeisinä ovat konstruktivistinen ajattelu, 

elämänkentän (yksilön elämänkokonaisuuden ja siinä vallitsevien suhteiden) 

kartoittaminen ja kulttuuristen työkalujen (esim. kielen) käyttäminen psykologisten 

tekniikoiden korvaajina (Peavy, 2002, 31-36). 

 

Ohjaus käsitteenä on Suomessa varsin laaja-alainen. Sen taustalla vaikuttavat 

psykologiseen tietoon perustuvat näkemykset ihmisen ongelmista, niiden vaikutuksista 

sekä institutionaalisesta prosessista, johon ohjaaja ja ohjattava ryhtyvät, kun he alkavat 

käsitellä näitä ongelmia. Suomessa ohjaus ei kuitenkaan rajoitu psykologien työhön. 

Ammatinvalinnanohjaus on suomalaisen ohjauksen eriytynein ja vanhin osa. Ensimmäinen 

ammatinvalintaan erikoistuneen psykologin positio tuli Helsingin työvoimatoimistoon 

vuonna 1939. Sittemmin ohjauksesta on tullut osa oppilaanohjausta, aikuiskoulutusta ja 

oppimiskäytäntöjä. Suomalainen ohjaus on selkeästi kehittynyt suuntaan, jossa ei puhuta 

enää yhdestä ohjauskäytännöstä, vaan erilaisten ammattikäytäntöjen piirteitä yhdistelevästä 
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toimintatapojen, lähestymistapojen ja työmenetelmien joukosta, jossa keskeisenä ei 

välttämättä ole ongelmien ratkominen. Suomessa ohjaustyötä tehdään useiden 

instituutioiden piirissä ja useiden ammattien osana. Ohjauksesta voidaankin puhua 

ajattelutapojen ja työmenetelmien kokonaisuutena, joka ylittää ammattialojen ja 

instituutioiden rajoja. (A. R. Nummenmaa & Sinisalo, 1997; Vehviläinen, 2001, 15.) 

 

Suomessa rajanveto ohjauksen ja psykoterapian sekä muiden auttamisalojen välillä on 

selkeämpi kuin muualla maailmassa (Spangar et al., 2002, 7). Ohjausta on kehitetty niin 

psykologien kuin kasvatusalan ammattilaisten voimin. Suomessa ohjaus toimii paitsi 

auttamiskäytäntöjen myös oppimiskäytäntöjen osana. Kuten edellä mainittiin, ohjauksen 

keskeiset alueet Suomessa ovat olleet ammatinvalinnanohjaus työvoimahallinnon osa-

alueena ja opinto-ohjaus osana koulujen opetustyötä. Suomalaisessa ohjauksessa näyttäisi 

olevan aineksia psykoterapeuttisista suuntauksista (esim. ratkaisukeskeinen ja 

psykoanalyyttinen psykoterapia), mutta ohjaajilta ei kuitenkaan edellytetä läheskään aina 

psykologin pätevyyttä. Tämän lisäksi sosiologian teoriat ja käsitteet ovat osaltaan 

vaikuttaneet suomalaisen ohjaustyön muotoutumiseen. Suomessa, toisin kuin USA:ssa tai 

Englannissa, mikään tutkinto ei valmista suoraan ohjaajan ammattiin. Ohjaustyötä tekevillä 

on yleensä tutkinto joko psykologiasta tai kasvatustieteistä sekä erilaisia 

erikoistumisopintoja (esim. oppilaanohjaus). Selkeimmin ammatillisesti jäsentyneet 

ohjauksen osa-alueet ovat työvoimahallinnon piiriin kuuluva psykologien tarjoama 

ammatinvalinnanohjaus ja koulujen opinto-ohjaus, josta huolehtivat erikoistumisopinnot 

suorittaneet opettajat. Opinto-ohjauksen muotoutumisessa keskeisinä teorioina ovat olleet 

ennen kaikkea kasvatuspsykologia ja kasvatussosiologia. (A. R. Nummenmaa & Sinisalo, 

1997; Sinisalo, 2002, 191-196; Vehviläinen, 2001, 16.) 

 

Vehviläisen (2014, 38) mukaan suomalainen ohjaustutkimus on tänä päivänä sirpaloitunut 

ohjauksen eri kenttien ja tieteenalojen ympärille. Ohjauksen tutkimuksessa ei keskustella 

raja-aitojen yli, vaan ohjauksen eri osa-alueita kehitetään usein omissa piireissä. Sinisalon 

(2002, 193-196) suomalaisista ohjausta tarkastelleista väitöskirjoista tekemän yhteenvedon 

perusteella ohjausta on 1970-luvulta vuoteen 1999 tutkittu lähinnä psykologian ja 

kasvatustieteen alueilla. Tutkimukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1) uravalinta ja 

urakehitys, 2) ohjausprosessiin (esim. ohjauskeskustelu) kohdistunut tutkimus sekä 3) muu 
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tutkimus. Ohjauksen tuloksellisuus tai vaikuttavuus ei ollut juurikaan näissä tutkimuksissa 

esillä. Tämän lisäksi on tutkittu ohjaustyötä, ohjausammattia ja ohjausinstituutiota. 

Erityisesti keskustelua on käyty aikuiskoulutuksessa yleistyneestä ohjaavasta koulutuksesta 

ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Aikuiskoulutukseen liittyvät avoimet oppimisympäristöt 

ovat lisänneet ohjauksen ja neuvonnan tarvetta. Suomalaisen ohjaustutkimuksen 

katvealueilla näyttäisi olevan mm. sukupuolisensitiivinen ja monikulttuurinen ohjaus. 

(Sinisalo, 2002, 197-201.) Käytännön ohjaustyössä painopiste on siirtynyt diagnosoinnista 

ohjauskeskusteluun ja – haastatteluun. Tämä on heijastunut myös ohjaustutkimukseen ja 

tuonut ohjausprosessin tutkimuksen tärkeäksi kohteeksi. Psykologisten teorioiden 

tarkastelun sijaan on alettu yhä enemmän tarkastella opetuksellisia, kasvatuksellisia ja 

oppimisen näkökulmia. (Sinisalo, 2002, 202.) Viimeisimmät tarkastelut suomalaisen 

ohjaustutkimuksen kentällä ovat perehtyneet yksilöllisen elämänkulun, toimijuuden ja 

ohjauksen välisiin liityntöihin (esim. Kauppila, Silvonen, & Vanhalakka-Ruoho, 2015; 

Vehviläinen, 2014). 

2.3 Ohjaussuhteen tehokkuuteen vaikuttavat tekijät 

Vaikka ohjaus ammatillisena toimintana on pyritty tietoisesti erottamaan psykoterapiasta, 

ovat ohjauksessa käytetyt teoriat ja auttamistekniikat samankaltaisia kuin psykoterapiassa. 

Siksi ohjauksen tehokkuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä on kirjallisuudessa usein 

tarkasteltu psykoterapiatutkimusten kautta. McLeod (2003, 137) toteaa, että psykoterapian 

tuloksista on tehty satoja tutkimuksia, joissa on vertailtu eri terapiamenetelmien avulla 

saatuja hoitotuloksia toisiinsa tai sellaisiin tuloksiin, joiden aikaansaamisessa 

terapiainterventioilla ei ole ollut osuutta. Tutkimukset toteavat yksiselitteisesti, ettei eri 

terapiamenetelmillä saatavien tulosten välillä näyttäisi olevan juurikaan eroa (equivalence 

paradox, ”samanarvoisuuden paradoksi”). Tehokkuus ei näyttäisi liittyvän käytettyyn 

hoitomuotoon tai sen taustalla olevaan teoriapohjaan, mutta toisaalta on jäänyt epäselväksi, 

mistä osatekijöistä tehokkuus johtuu (esim. Wampold & Mondin, 1997). McLeodin (2003, 

37) mukaan huomattavasti vähemmän tutkimusta on tehty terapeuttien välisistä eroista. 

Näiden tutkimusten perusteella kuitenkin näyttäisi siltä, että terapeutin koulutuksella (mm. 

teoriatausta) tai kokemuksella ei voida täysin selittää terapian tehokkuutta tai sen tuloksia. 

Esim. Crits-Christoph et al. (1991) tekivät meta-analyysin terapeutin ja hoitotulosten 

välisiä tuloksia analysoineista tutkimuksista (n = 15 tutkimusta, joista muodostui 

arvioitavaksi 27 erilaista hoitoryhmää ja yhteensä 141 terapeuttia) ja totesivat, että vain 
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erittäin kokeneiden ja tarkkaa hoitomanuaalia käyttäneiden terapeuttien tulokset erosivat 

muista. Tämän perusteella voidaan todeta, että pelkästään kokemus tai tietty 

auttamistekniikka eivät yksin ole tehokkaan terapiasuhteen selittäjinä.  

 

Ahn & Wampold (2001) puolestaan tekivät meta-analyysin (n = 27 tutkimusta) 1990-

luvulla tehdyistä nk. komponenttitutkimuksista (component study) hahmottaakseen niitä 

mahdollisia osatekijöitä, jotka eri terapiamuodoissa voisivat olla tehokkaita. Tutkimuksissa 

oli tehty vertailua eri terapiamuotojen tehokkuuden välillä siten, että vertailevassa 

tutkimuksessa hoitoon oli otettu mukaan tai poistettu jokin hoitomanuaaleissa tulosten 

aikaansaamisen kannalta oleelliseksi oletettu osatekijä (esim. spesifi tekniikka). Analyysin 

tulos oli, että vaikuttavuuden suuruus (effect size, ES) ei eri tutkimuksissa eronnut 

toisistaan. Tällöin tulokseksi voidaan todeta, ettei mikään yksittäinen osatekijä näyttäisi 

vaikuttavan hoidon tehokkuuteen. Tuloksen perusteella Ahn & Wampold  (2001, 255) 

toteavat, että hoidon tehokkuus näyttäisi pääasiassa johtuvan joistain hoitosuhteeseen 

yleisesti liittyvistä tekijöistä (common factors), kuten kontekstista, yleisistä hoidon 

tehokkuuteen liittyvistä uskomuksista, asiakkaan ja terapeutin välisestä suhteesta tai 

asiakkaan kyvystä hahmottaa omat ongelmansa. He myös toteavat, että vaihtelu eri 

terapeuttien aikaansaamien tulosten välillä näyttäisi olevan suurempaa kuin vaihtelu eri 

terapiamuotojen välillä. Ahn & Wampold (2001, 255) ehdottavat, että erilaisten ohjaus- ja 

terapeuttikoulutusten tulisi keskittyä ennen kaikkea yleisiin tekijöihin yksittäisten 

terapiamuotojen sijasta. Perustan koulutuksissa tulisi olla ennen kaikkea niissä taidoissa, 

joilla ohjaaja tai terapeutti kykenee luomaan tehokkaan ohjaussuhteen asiakkaan kanssa 

(tästä myös Messer & Wampold, 2002). 

 

Keskeisimmäksi terapiasuhteen tehokkuutta ennustavaksi yleiseksi tekijäksi on 

tutkimuksissa todettu terapeutin ja asiakkaan välinen suhde (esim. Horvath & Symonds, 

1991; D. J. Martin, Garske, & Davis, 2000). Del Re et al. (2012) tekivät meta-analyysin 

terapeutin ja asiakkaan välistä suhdetta koskeneista tutkimuksista (n = 69 tutkimusta), 

minkä tuloksena he totesivat, että terapeutin toiminta ja ominaisuudet terapiasuhteessa ovat 

merkittäviä tekijöitä terapiasuhteen onnistumisessa. Tulokset indikoivat, että toiset 

terapeutit näyttäisivät olevan taitavampia luomaan onnistuneita terapiasuhteita asiakkaiden 

diagnooseista riippumatta ja että näiden terapeuttien asiakkaat näyttäisivät voivan 



13 

 

 

paremmin hoitosuhteen myötä. Tulosten perusteella asiakkaan toiminnalla ei sen sijaan 

näyttäisi olevan suoraan vaikutusta terapiasuhteen tulosten kannalta. Tutkimukset eivät 

kuitenkaan selvästi kerro sitä, mitä sellaiset terapeutit todella tekevät, jotka onnistuvat 

luomaan onnistuneita terapiasuhteita asiakkaisiinsa, minkä johdosta Del Re et al. (2012) 

ehdottavat jatkotutkimukseksi menestyksekkäiden terapeuttien toimintatapojen ja 

työkontekstien tutkimista. Tämän kaltaisista tutkimustuloksista olisi heidän mukaansa 

hyötyä ennen kaikkea koulutusten kehittämisessä.  

2.4 Ohjaussuhde ja ohjaajan rooli 

Kuten edellisessä luvussa todettiin, ovat ohjaajan ja asiakkaan välinen suhde ja siihen 

liittyvät tekijät, erityisesti ohjaajan toiminta, olennaisessa osassa ohjauksen onnistumiselle. 

Käsitys ohjaussuhteen luonteesta on viimeisten vuosikymmenten aikana kokenut suuren 

muutoksen. Aikaisemmin ohjaussuhteeseen liittyvät tekniikat olivat vahvasti sidoksissa 

freudilaisen psykoterapian menetelmiin, joissa ohjaaja nähdään asiantuntijana asiakkaan 

ongelmien määrittelemisessä, tavoitteiden asettamisessa asiakkaalle sekä niiden 

menetelmien märittämisessä, joiden kautta asiakas voi tavoitteisiinsa päästä. Erityisesti 

Carl Rogersin (esim. 1961; 1980) humanistinen psykologia on muuttanut käsitystä 

ohjaussuhteesta ja ohjaajan roolista. Ohjaussuhde nähdään tänä päivänä tasa-arvoisena 

yhteistyösuhteena, jossa ohjaajan tehtävä on auttaa asiakasta ottamaan vastuuta 

ongelmiensa määrittelemisestä, ohjaussuhteen tavoitteiden määrittelemisestä sekä niistä 

suunnitelmista, joilla tavoitteisiin voidaan päästä. Ohjauksen tavoitteena on toisin sanoen 

kasvattaa asiakkaan ymmärrystä (self-understanding) omasta elämästään ja siihen 

liittyvistä tekijöistä. Ohjaajan roolia ohjaussuhteessa ei enää nähdä asiantuntijan roolina, 

vaan ohjaajan tehtäväksi muodostuu ennen kaikkea auttaa asiakasta hyödyntämään omat 

yksilölliset resurssinsa oman elämänsä haltuun ottamisessa. (Smaby & Maddux, 2010,1-2.) 

 

Soini, Rantanen & Suorsa (2012, 5-6) määrittelevät ohjaussuhteen ammatilliseksi 

suhteeksi. Ammatillisuus määrittää sekä asiakkaan että ohjaajan toimintaa ja rooleja 

ohjaustilanteessa. Selkeä roolijako luo ohjaussuhteeseen turvallisuutta ja pyrkii ohjaamaan 

niin ohjaajaa kuin asiakasta toimimaan rooliensa asettamissa rajoissa. Ohjaajan tulisi 

rakentaa omaa ohjausotettaan teoreettisesti kestävälle pohjalle eli ohjaajan tulisi tuntea 

ohjauksen periaatteita ja ammatillisen ohjauksen tunnuspiirteitä. Tätä kautta ohjaajan tulisi 
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kyetä rationaalisesti perustelemaan toimintansa lähtökohtia sekä pyrkiä toimimaan 

johdonmukaisesti ja loogisesti. Tämän lisäksi ohjaajalla tulisi olla pyrkimys 

henkilökohtaisen ohjausotteensa kehittämiseen omien vahvuuksiensa suuntaisesti. 

Ohjaajan tapa toimia tulisi perustua ennen kaikkea hyvään itsetuntemukseen (oman 

toiminnan ja käsitysten kriittinen arviointi ja niiden erottaminen asiakkaan vastaavista) 

sekä asiakkaan toimintatavan kunnioittamiseen. (Ivey et al., 2010, 11-32; Soini et al., 2012, 

5-7.) 

 

Myös Manthei (1997, 4) näkee ohjaajan ammatillisuuden ja selkeiden roolien olevan 

ohjaussuhdetta määritteleviä tekijöitä. Samalla ne ovat myös tekijöitä, jotka erottavat 

ohjaussuhteen muista vuorovaikutussuhteista. Ohjaajan roolia määrittää Manthein (1997, 

4-6) mukaan ennen kaikkea se, että ohjaajalla on käytössään erilaisia taitoja, joiden avulla 

hän kykenee auttamaan ohjattavaa. Taitava ohjaaja osaa valita erilaisista ohjaustaidoista 

ne, jotka kussakin tilanteessa ja ohjauksen vaiheessa sekä kunkin asiakkaan kanssa ovat 

sopivimpia. Erityisen tärkeinä Manthei (1997) pitää vuorovaikutustaitoja, joiden avulla 

ohjaaja niin luo kuin ylläpitää ohjaussuhdetta asiakkaan kanssa. Myös Okun & Kantrowitz 

(2008, 6-8) korostavat erityisesti vuorovaikutustaitojen merkitystä ohjaussuhteen 

onnistumisessa. He toteavat, että huonot vuorovaikutustaidot ovat useimmiten syynä 

väärinymmärrysten syntymisessä ja että tietoisuus omista vuorovaikutustaidoista sekä 

niiden kouluttaminen ovat keskeisiä tekijöitä etenkin auttamisammateissa.  

 

Egan (1981, 26-28) näkee, että ohjaajan tulisi persoonallisten ominaisuuksiensa (esim. 

älykkyys, psykososiaaliset taidot) lisäksi omata vahva halu kehittyä ja kasvaa niin 

ihmisenä kuin ohjaajana. Hyvät ohjaajat ymmärtävät, että toisten auttaminen vaatii paljon 

työtä. Heillä tulee olla halu toisten auttamiseen omien taitojensa avulla sekä uskallus 

sitoutua ohjaussuhteeseen ja asiakkaaseen siten, että ohjaussuhteeseen syntyy luottamus. 

Eganin (1981, 28) mukaan hyville ohjaajille ohjausmallit tai – tekniikat eivät ole 

ohjauksessa keskeisinä, vaan ne ovat välineitä, joiden avulla asiakasta autetaan voimaan 

paremmin. Hyvät ohjaajat työskentelevät ennen kaikkea asiakkaan ehdoilla käyttäen 

hyväksi asiakkaalle ja tilanteeseen sopivia resursseja, teorioita ja auttamistekniikoita. 

Tämän lisäksi hyvät ohjaajat ovat tietoisia omasta osaamisestaan ja sen rajoista sekä 

kykenevät erottamaan ne ongelmat, tunteet tai tarpeet, jotka syntyvät heistä itsestään, 
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eivätkä asiakkaasta. Hyvä itsetuntemus voidaankin nähdä yhtenä taitavan ohjaajan 

keskeisimmistä ominaisuuksista. Myös Okun & Kantrowitz (2008, 44) näkevät, että hyvän 

ja tehokkaan ohjaajan tulisi kyetä itsearviointiin ohjaussuhteen aikana ja osata tunnistaa 

omia tunteitaan ja tarpeitaan. Hyvän itsetuntemuksen kautta syntyy heidän mukaansa kyky 

auttaa toisia.  

2.5 Yhteenveto 

Ohjauksen määrittelyssä on kirjallisuudessa useimmiten lähdetty liikkeelle siitä, että ohjaus 

ammatillisena toimintana on pyritty erottamaan muista siihen läheisesti liittyvistä 

auttamistoiminnoista, kuten haastattelusta, neuvonnasta ja psykoterapiasta. Ohjauksesta on 

kuitenkin muodostunut oma professionsa, jolla on omat erityispiirteensä. Ohjauksessa 

keskeisenä on yksilön näkeminen oppimiskykyisenä, omasta kehittymisestään 

kiinnostuneena sekä oman elämänsä hallintaan pyrkivänä. Ohjauksen tavoitteena on auttaa 

yksilöä löytämään ratkaisuja elämisen ongelmiin tai tarkastelemaan elämäänsä erilaisista 

näkökulmista hyödyntäen ennen kaikkea yksilön vahvuuksia sekä kontekstin tarjoamia 

resursseja. Ohjaus voidaan nähdä niin ohjaajan ja asiakkaan välisenä yhteistoimintana kuin 

vuorovaikutussuhteena, jota määrittävät ohjaajan ja asiakkaan roolit. Selkeä roolijako 

erottaa ohjauksen muista, tavanomaisemmista vuorovaikutussuhteista sekä luo 

ohjaussuhteelle turvallisuutta ja selkeät rajat.  

 

Suomessa ohjauksen erottaminen psykoterapiasta on ollut selkeämpää kuin muualla 

maailmassa. Suomessa mikään ammattitutkinto ei toistaiseksi johda ohjaajan 

ammattipätevyyteen, vaan ohjaustoimintaa tehdään useissa erilaisissa instituutioissa ja 

useissa ammateissa. Useimmiten ohjaajilla on tutkinto joko psykologiasta tai 

kasvatustieteestä sekä erillisiä ohjaukseen liittyviä opintoja (esim. opinto-ohjaus). Ohjausta 

on Suomessa kehitetty niin psykologien kuin kasvatusalan ammattilaisten toimesta. 

Ohjaustutkimus puolestaan näyttäisi sirpaloituneen niille eri alueille, joilla ohjausta 

tehdään, eikä yhteistyötä välttämättä tehdä eri alueiden välillä. Käytännön ohjaustyössä 

painopiste on ohjauskeskustelussa, mikä on heijastunut myös ohjaustutkimukseen nostaen 

ohjausprosessin tutkimuksen kohteeksi. Viimeaikaiset tarkastelut suomalaisen 

ohjauskeskustelun piirissä ovat keskittyneet erityisesti ohjauksen ja yksilön elämänkulun ja 

toimijuuden välisiin liityntöihin.  
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Vaikka ohjaus ammatillisena toimintana on pyritty tietoisesti erottamaan psykoterapiasta, 

ovat ohjauksessa käytetyt teoriat ja auttamistekniikat samankaltaisia kuin psykoterapiassa. 

Siksi ohjauksen tehokkuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä on kirjallisuudessa usein 

tarkasteltu psykoterapiatutkimusten kautta. Tutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että 

ohjaussuhteen tehokkuutta näyttäisivät määrittävän esim. teoriasuuntauksia tai käytettyjä 

tekniikoita enemmän nk. yleiset tekijät (common factors), joista tärkeimpänä ohjaajan ja 

asiakkaan välinen ohjaussuhde (working alliance). Ohjaussuhteen fasilitoimisessa 

keskeisenä on ohjaajan toiminta ja ennen kaikkea hänen taitonsa luoda ja ylläpitää 

ohjauksen tavoitteiden kannalta toimivaa ohjaussuhdetta. Taitavalla ohjaajalla on vahva 

halu auttaa toisia sekä kehittyä itse niin ihmisenä kuin ohjaajana. Tämän lisäksi taitava 

ohjaaja osaa soveltaa niin ohjausteorioita kuin omia taitojaan tilanteen ja asiakkaan 

mukaisesti. Hyvällä ohjaajalla on vahva itsetuntemus ja hän kykenee tarkastelemaan oman 

toimintansa tehokkuutta sekä omia tunteitaan ohjausprosessin aikana sekä erottamaan ne 

tunteet, jotka syntyvät hänestä itsestään eivätkä asiakkaasta.  
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3 OHJAUSTAIDOT JA NIIDEN KOULUTTAMINEN 

Kuten edellisessä luvussa todettiin, on käsitys ohjaussuhteesta ja erityisesti ohjaajan 

roolista muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Muutoksella on ollut vaikutusta 

myös ohjauskoulutuksiin. Ohjauskäsityksen perustuessa psykoanalyyttiseen terapiaan ja 

ohjaajan näkeminen ennen kaikkea asiantuntijana, perustuivat ohjauskoulutukset siihen, 

että ohjaajat oppivat testaus- ja diagnosointitaitoja sekä saavuttavat mahdollisimman hyvän 

itsetuntemuksen osallistumalla itse terapiaan. Ohjaussuhteen painopiste oli ohjaajan 

pyrkimyksessä ymmärtää asiakkaan menneisyyttä sekä sen vaikutusta niihin ongelmiin, 

joita asiakkaalla tänään on. Carl Rogersin (1961; 1980) ajatusten myötä käsitys ohjaajan 

roolista muuttui asiantuntijasta auttajaksi. Tällöin myös ohjauskoulutuksissa painopiste 

siirtyi siihen, että ohjaajat oppisivat tarkastelemaan asiakkaan nykyhetkeä sekä yksilöllisen 

kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia. Tällöin erityisen tärkeäksi nousevat 

ohjaussuhteen fasilitoimiseen ja yhteistyön tekemiseen liittyvät taidot. (Smaby & Maddux, 

2010, 2.) 

 

Ohjaustaidot voidaan jakaa perustaitoihin (basic skills) ja edistyneempiin taitoihin 

(advanced skills) (vertaa esim. Ivey et al., 1997; Smaby & Maddux, 2010). Perustaitojen 

hallitsemisen merkitys korostuu erityisesti ohjaussuhteen alussa, kun taas edistyneemmät 

taidot näyttäisivät tutkimusten mukaan edistävän ohjaussuhteen loppuvaiheen toimintoja, 

kuten toimintastrategioiden ja vaihtoehtojen määrittelyä. Tämän lisäksi ohjaustaidot, joita 

nykyisillä koulutusmalleilla on pyritty kehittämään, voidaan jakaa vuorovaikutustaitoihin 

(interpersonal skills) ja kognitiivisiin taitoihin (cognitive skills). Vuorovaikutustaitojen 

avulla ohjaaja vaikuttaa siihen, millaiseksi ohjaussuhde muodostuu (esim. millä tavalla 

asiakas saadaan kertomaan kokemuksistaan). Kognitiiviset taidot puolestaan liittyvät 

tietojen käsittelyyn (esim. opitun tiedon tilanteeseen sopiva soveltaminen), ohjaajan taitoon 

tarkastella omaa toimintaansa ja sen soveltuvuutta kulloisessakin tilanteessa (itsereflektio) 

sekä ohjaajan itsearvioon omista taidoistaan ja niiden rajoista (minäpystyvyys). 

Painopistealue tutkimusten osalta näyttäisi olleen niissä koulutusmalleissa, joiden 

tavoitteena on ollut havainnoitavien vuorovaikutustaitojen kouluttaminen. Kognitiivisten 

taitojen kehittämisestä ohjauskoulutuksen avulla on huomattavasti vähemmän tutkimusta. 

(Buser, 2008, 89.)  



18  

 

  

 

Manthei (1997, 5-6) näkee ohjaustaitoihin keskittyvissä ohjauskoulutusmalleissa monia 

hyviä puolia. Tutkimusten perusteella koulutettavat kykenevät suhteellisen nopeasti 

omaksumaan koulutuksessa painotettuja ohjaustaitoja. Harjoiteltavissa olevien 

ohjaustaitojen korostaminen tekee ohjaajan ammatista vähemmän ”mystisen” ja ohjaajaa ei 

koeta, eikä häneen suhtauduta, kuten erityisasiantuntijaan. Tämä puolestaan laskee 

asiakkaiden kynnystä hakeutua ohjaukseen. Ohjaustaitojen harjoittelu lisää ohjaajan 

käytössä olevien ohjaustekniikoiden määrää ja auttaa hänen työskentelyään asiakkaiden 

kanssa. Kun ohjauskoulutus perustuu selkeästi määriteltyihin, havainnoitaviin ja 

mitattaviin ohjaustaitoihin, mahdollistuu myös objektiivinen, neutraali ja selkeä 

ohjaustaitojen kehittymisen arviointi ja palautteen antaminen koulutettaville. Tämän lisäksi 

koulutuksiin voidaan kytkeä myös muiden tunnistettavien ohjaukseen liittyvien tekijöiden 

(esim. persoonalliset ominaisuudet, arvot ja asenteet sekä päätöksenteko ohjaustilanteessa) 

tarkastelua ja arviointia.  

 

Manthei (1997, 6) listaa myös muutamia rajoituksia ohjaustaitokoulutuksiin liittyen, joiden 

ymmärtämistä hän pitää tärkeänä. Ensinnäkin ohjaustaidot itsessään eivät tehosta 

ohjaussuhdetta. Ne ovat ohjaajan työvälineitä, joita taitava ohjaaja käyttää ohjaustilanteen, 

ohjauksen vaiheen ja asiakkaan mukaan soveltaen. Ohjaustaidot eivät myöskään ole 

kulttuurisesti neutraaleja. Toisin sanoen ohjaustaidot, erityisesti vuorovaikutustaidot, tulee 

aina soveltaa sen mukaisesti, missä kulttuurissa ohjausta tehdään. Kolmanneksi 

ohjaustaitojen koulutuksessa, erityisesti koulutuksen alkuvaiheessa, voi koulutettaville 

tulla tunne, että he esittävät jonkinlaista roolia harjoitellessaan erillisiä ohjaustaitoja ja 

ohjaajana toimimista. Tämä on hyvä Manthein (1997, 6) mukaan kertoa koulutettaville jo 

ohjauksen alussa ja vakuuttaa, että harjoittelun myötä itsevarmuus ja tietynlainen 

automatiikka ohjaustaitojen käytössä kasvaa ja taitojen käyttö varsinaisessa ohjauksessa 

muuttuu luonnollisemmaksi.  

 

Rogersilaisen ajattelun lisäksi systemaattisten ohjaustaitokoulutusten kehittymiseen 

vaikuttivat tutkimustulokset, joiden perusteella aloittelevien ja kokeneempien ohjaajien 

aikaansaamissa tuloksissa ei juuri ollut eroa. Tämä aiheutti huolta ohjauskoulutusten ja 
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ohjauksen yleisestä tasosta, minkä seurauksena useammallakin taholla ryhdyttiin 

kehittelemään systemaattisia ohjaustaitokoulutuksia 1960 - 1970 – lukujen vaihteessa. 

Koulutusmallien tavoitteena oli systemaattisesti kouluttaa niitä ohjaustaitoja, jotka 

tutkimusten perusteella näyttivät vaikuttavan positiivisesti ohjaussuhteen tehokkuuteen. 

Keskeisenä piirteenä näissä ohjaustaidoissa oli, että ne olivat selkeästi määriteltyjä ja että 

niitä kyettiin havainnoimaan ja mittaamaan. Teknologian kehittyminen, joka mahdollisti 

tallenteiden käyttämisen koulutusten apuna, vaikutti osaltaan koulutusten menetelmälliseen 

kehittämiseen. Menetelmällisesti koulutusmallit sisälsivät teoriaopetuksen lisäksi esim. 

ohjauksen mallintamista ja ohjaustaitojen harjoittelua. (Smaby & Maddux, 2010, 2-3.) 

 

1960–1970-luvuilla kehittyi kolme ohjaustaitokoulutusmallia, joilla on ollut suuri merkitys 

myöhempien koulutusmallien kehittymisessä: 1) Interpersonal Process Recall (IPR) -

koulutusmalli (Kagan, Krathwohl, & Miller, 1963), 2) Human Resource Development 

(HRD) -koulutusmalli (Truax & Carkhuff, 1972) ja 3) Microcounseling (MC) – 

koulutusmalli (Ivey et al., 1997). Skilled Counselor Training Method (SCTM) -

koulutusmalli (Smaby & Maddux, 2010) perustuu alun perin 1990-luvulla ryhmänohjaajien 

kouluttamista varten kehitettyyn Skilled Group Counselor Training Method (SGCTM) -

koulutusmalliin (Smaby, Maddux, Tores-Rivera, & Zimmick, 1999). Malli yhdistää HRD- 

ja MC -mallien keskeisiä piirteitä. Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla on 

kehitetty viimeisten kymmenen vuoden aikana vertaisoppimiseen perustuvaa 

ohjaustaitokoulutusta eli konsultatiivista työotetta (mm. Soini, Jämsä, & Kuusisto, 2006; 

Soini et al., 2012).  

 

Mainittujen ohjaustaitokoulutusmallien lisäksi on olemassa myös monia muita 

samantyyppisiä koulutusmalleja, kuten Hill Model of Helping Skill Training (esim. Hill, 

Spangler, Chui, & Jackson, 2014) ja Cumulative Microtraining Method (esim. Kuntze, van 

der Molen, & Born, 2009). Useimmat ensimmäisten koulutusmallien jälkeen kehitetyt 

ohjaustaitokoulutusmallit kuitenkin pohjautuvat pitkälti juuri IPR, HRD ja MC – malleihin, 

joten on perusteltua tarkastella tässä tarkemmin juuri näitä malleja. SCMT - mallin valintaa 

tarkasteluun perustelevat useat mallin vaikuttavuutta tukevat tutkimustulokset (tarkemmin 

luvussa 3.6). Seuraavissa luvuissa käydään läpi edellä mainittujen 

ohjaustaitokoulutusmallien perusperiaatteita ja niissä painotettuja ohjaustaitoja. Koska 
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tässä tutkimuksessa tarkasteltavat ohjausharjoitukset on toteutettu konsultatiivisen 

työotteen (Peer Group Counseling, PGC) avulla, tarkastellaan tätä 

ohjaustaitokoulutusmallia jonkin verran tarkemmin kuin muita edellä mainittuja 

koulutusmalleja.  

3.1 Interpersonal Process Recall (IPR) 

Norman Kagan (Kagan et al., 1963) kehitti Interpersonal Process Recall (IPR) – 

menetelmän 1960-luvulla ohjaustaitojen kouluttamista varten. Menetelmän tavoitteena on 

kasvattaa ohjaajan tietoisuutta ohjaajan itseensä tai asiakkaaseen kohdistamista, 

alitajuisista ajatuksista ja tunteista, harjoitella näiden tunteiden ilmaisemista ilman 

negatiivisia seurauksia ja tätä kautta kehittyä ohjaussuhteen syventämisessä ja sen laadun 

arvioimisessa. (Crews, Smith, Smaby, Maddux, & et al, 2005, 78; Kagan et al., 1963; Ka-

gan & Schauble, 1969; Larsen, Flesaker, & Stege, 2008; Smaby & Maddux, 2010, 6.) 

 

IPR -menetelmässä painopiste on ohjaajan ja asiakkaan välisessä suhteessa ja suhteeseen 

liittyvissä ajatuksissa ja tunteissa, jotka jäävät ohjaussession aikana tiedostamatta, mutta 

jotka toisaalta saattavat vaikuttaa ohjaussuhteeseen ja ohjaukselle määritettyjen 

tavoitteiden saavuttamiseen. Menetelmän tavoitteena on kasvattaa ohjaajan tietoisuutta ja 

itsearviointikykyä omasta tavastaan reagoida asiakkaaseen tai itseensä ohjauksen aikana. 

Tätä kautta ohjaaja tunnistaa niitä taitoja, joita hänellä on asiakkaan ongelmien 

ymmärtämisessä ja ratkaisemissa. IPR -menetelmä tunnistaa ja käyttää hyväksi ohjaajan 

yksilöllisiä persoonallisuuden piirteitä koulutettavien ohjaustaitojen oppimisessa. 

(Cashwell, 1994; Crews et al., 2005; Larsen et al., 2008, 78.) 

 

IPR -menetelmässä keskeisenä on mieleenpalauttamishaastattelu (recall interview). 

Ohjaussessiosta tehdään äänitys tai videointi ja session jälkeen suoritetaan 

mieleenpalauttamishaastattelu ohjaajan kanssa. Joissakin tapauksissa myös asiakas voi 

osallistua ohjaajan kanssa yhdessä mieleenpalauttamishaastatteluun. Haastattelussa 

esitetään joukko strukturoituja kysymyksiä koskien session eri kohdissa koettuja 

tuntemuksia. Nauhoitus esitetään haastateltavalle. Kun kouluttajan tai haastateltavan 

mielestä nauhalla tapahtuu jotain merkittävää, hän pysäyttää tallenteen ja kuvailee, mitä 
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hän session tuossa vaiheessa ajatteli tai tunsi. Oletuksena on, että tallenne käydään läpi 

mahdollisimman pian ohjaussession jälkeen (tyypillisesti 48 tunnin sisällä) sessiosta, jotta 

kyettäisiin stimuloimaan niitä todellisia tunteita, joita haastateltavalla session aikana oli. 

Haastattelussa ei keskitytä sessiossa käsiteltyihin asioihin, vaan itse ohjausprosessiin ja sen 

luonteeseen. (Cashwell, 1994; Larsen et al., 2008, 78; McLeod, 2003.) 

 

Kun mallia käytetään ohjaajien kouluttamiseen, harjoituksen tavoitteena on auttaa 

koulutettavaa tulemaan tietoisemmaksi omien, asiakkaaseen kohdistuneiden reaktioidensa 

rikkaudesta ja moninaisuudesta, kehittymään taidollisesti sekä tulemaan itsevarmemmaksi 

näiden reaktioiden käyttämisessä ohjaussessioiden aikana. Normaalissa ohjaustilanteessa 

vuorovaikutus tapahtuu hyvin nopeasti. IPR -menetelmän etuna onkin, että sen avulla on 

mahdollista tarkastella ohjauksen tai ohjausharjoituksen aikaista vuorovaikutusta 

hidastettuna, jolloin koulutettavalle paljastuu enemmän omasta kokemuksestaan ja 

tietoisuudestaan kuin mitä normaalissa vuorovaikutustilanteessa on mahdollista. 

Kouluttajan taito ja läsnäolo mahdollistavat koulutettavalle turvallisen ilmapiirin, jossa voi 

avautua tarkastelemaan prosessia erilaisista näkökulmista. (Kagan et al., 1963; McLeod, 

2003, 148.) Erityisen tärkeää on, että kouluttaja ei pyri haastattelun aikana opettamaan 

haastateltavalle, kuinka hänen olisi tullut tilanteessa toimia, vaan sallii haastateltavan tutkia 

omia ajatuksiaan ja tunteitaan ohjaussession aikana. Kouluttaja voi kuitenkin 

kysymyksillään edesauttaa haastateltavaa huomaamaan oman toimintansa ”sokeita 

pisteitä” (esim. asiakkaan nonverbaali viestintä ja ohjaajan siihen liittämät tunteet). 

(Cashwell, 1994.) 

3.2 Human Resource Development Model (HRD) 

Truax & Carkhuff (1972) kehittivät 1960–luvulla Human Resource Development (HRD) -

mallin (mallista on käytetty myös nimitystä Human Resource Training, HRT). Heidän 

tavoitteenaan oli integroida sen hetkiset ohjauskoulutuksen suuntaukset, eli didaktinen 

(teoreettiseen oppimiseen suuntautunut näkökulma) ja kokemusperäinen (ohjaajan 

henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen suuntautunut näkökulma), yhdeksi 

yhtenäiseksi koulutusmalliksi. Koulutusmallin keskeisenä tavoitteena on terapeuttisten 

olosuhteiden luominen ohjaukselle. Koulutusmallin taustalla ovat ennen kaikkea Rogersin 

esittämät ajatukset ohjaus- tai terapiasuhteelle olennaisista tekijöistä (Ridley, Kelly, & 
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Mollen, 2011, 802; Smaby & Maddux, 2010, 4). Koulutusmallissa pyritään muokkaamaan 

ohjaajan käytöstä siten, että hän kykenee ohjaussuhteessa vilpittömään, lämminhenkiseen 

ja empaattiseen vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Näitä piirteitä Truax & Carkhuff 

(1972) pitävät ohjaussuhteen onnistumisen kannalta merkittävinä. Koulutusmallilla 

pyritään ensisijaisesti kehittämään koulutettavien vuorovaikutustaitoja (interpersonal 

skills). Toisaalta myös koulutettavien kyvyt tuntea itsensä ja arvioida omaa toimintaansa 

(itsereflektio) vaikuttaa Truaxin & Carkhuffin (1972) mukaan suoraan siihen, miten opitut 

taidot siirtyvät käytäntöön.  

 

Vilpittömyys (genuiness) viittaa suoraan toisen ihmisen aitoon, rehelliseen ja avoimeen 

kohtaamiseen ilman tarvetta turvautua puolustusmekanismeihin tai rooleihin. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että ohjaajan tulisi tuntea ja hyväksyä itsensä niin hyvine kuin 

huonoine puolineen ja tätä kautta kyetä kohtaamaan myös asiakas aidosti sellaisena kuin 

tämä on. Vilpittömyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ohjaajan tulisi ilmaista kaikkia 

tunteitaan, vaan tärkeintä on, että ohjaaja tunnistaa omat tunnetilansa, eikä kiellä niitä. 

Toisin sanoen ohjaajan asiakkaaseen kohdistamien responssien tulisi kummuta ohjaajasta 

vilpittömästi sen hetkisen tilanteen mukaan, eikä olla ilmaus defensiivisyydestä tai 

muotoutua ammatillisen roolin kautta.  (Truax & Carkhuff, 1972, 32-34, 69.) 

 

Ehdoton lämminhenkisyys (nonpossessive warmth) tarkoittaa puolestaan ohjaajan kykyä 

suhtautua asiakkaaseen lämminhenkisesti ja sellaisena kuin tämä on. Tällä tarkoitetaan 

ensisijaisesti ohjaajan asiakkaalle osoittamaa positiivista huomiota. Käytännössä tämä 

tarkoittaa suvaitsevaa ja hyväksyvää asennetta asiakasta ja tämän kokemuksia ja tunteita 

kohtaan. Suvaitsevaisuus puolestaan kumpuaa siitä, että ohjaaja hyväksyy itsensä ja on 

vilpitön suhteessa asiakkaaseen. Ohjaajan suvaitsevan asenteen ei tarvitse kohdistua 

asiakkaan tekoihin tai käytökseen, vaan ennen kaikkea sen tulee suuntautua asiakkaaseen 

henkilönä sekä niihin merkityksiin, joita asiakas kokemuksilleen antaa arvottamatta 

asiakkaalle tämän kokemuksiin liittyvää toimintaa. (Truax & Carkhuff, 1972, 34-38, 60.) 

 

Empatia (accurate empathy) asiakasta kohtaan kumpuaa inhimillisestä lämmöstä, 

kunnioituksesta ja jopa rakkaudesta toista ihmistä kohtaan. Empatia ei tarkoita pelkästään 
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kykyä asettua asiakkaan asemaan, vaan pikemminkin empatia ohjaussuhteessa näkyy 

ohjaajan herkkyytenä aistia ohjaussuhteessa ilmeneviä tunteita ja verbaalista taitoa ilmaista 

ymmärryksenä asiakkaalle (tunteiden peilaus asiakkaalle). Tunteiden aistiminen ja niistä 

puhuminen ei kuitenkaan tarkoita, että ohjaajan tulisi jakaa samat tunteet kuin asiakas. 

(Truax & Carkhuff, 1972, 38-43, 48.) 

 

Vaikka HRD -malli onkin periaatteessa nimetty vuorovaikutustaitojen koulutukseksi, 

osallistuvat koulutettavat oppimisprosessiin älyllisellä, tunteiden, käyttäytymisen ja 

vuorovaikutuksen tasoilla. Malliin sisältyy teoreettista opetusta, mallinnusta (modeling) 

sekä taitojen harjoittelua ensin roolityöskentelyn avulla ja myöhemmin käytännön 

tilanteissa. Koulutus on suunniteltu siten, että jokaisen harjoiteltavan taidon osalta 

koulutettaville selitetään, mihin kullakin yksittäisellä ohjaustaidolla on tarkoitus pyrkiä 

ohjaussuhteessa ja millä perusteella. (Baumgarten & Roffers, 2003, 285; Roffers, Cooper, 

& Sultanoff, 1988, 385; Truax & Carkhuff, 1972, 244-247.) Malli hyödyntää seuraavia 

menetelmällisiä periaatteita: kertominen (ohjaustaitojen taustalla olevat teoriat, käsitteet ja 

periaatteet), esittäminen tai mallintaminen (ohjaustaitojen demonstrointi esim. tallenteiden 

avulla), tekeminen (ohjaustaitojen harjoittelu koulutusolosuhteissa), toistaminen 

(ohjaustaitojen toistuva harjoittelu erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa) ja soveltaminen 

(taitojen siirtäminen käytäntöön eli harjoittelu oikeiden asiakkaiden kanssa). Edellä 

mainittujen lisäksi koulutusmalliin sisältyy koulutettavien ohjaustaitojen alku- ja 

loppumittaus sekä koulutettavien tietotason testaus. Koulutettavia tulisi myös auttaa 

oppimistavoitteiden asettamisessa, oppimiseen liittyvässä toiminnassa sekä oman 

kehittymisen arvioinnissa. (Baumgarten & Roffers, 2003, 285-286.) 

 

Erityisen tärkeässä osassa koulutuksessa on roolityöskentely, jossa koulutettavat 

harjoittelevat ohjaustaitoja kiertäen eri rooleissa (ohjaaja, asiakas, havainnoitsijat). Jokaista 

yksittäistä taitoa harjoitellaan ensin erillisenä ja sitten yhdistäen eri taitoja ohjaussession 

aikana. Kun taitojen harjoittelussa roolityöskentelyn avulla on edetty riittävän pitkälle, 

koulutettavat siirtyvät harjoittelemaan taitoja todellisten asiakkaiden kanssa. (Baumgarten 

& Roffers, 2003, 285-286; Truax & Carkhuff, 1972, 244-247.) Koska koulutusmallin 

tavoitteena on perustavanlaatuisesti muuttaa koulutettavien vuorovaikutustaitoja ja lisätä 

heidän itseymmärrystään, näkevät Truax & Carkhuff (1972, 239), että myös kouluttajien 
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tulisi pyrkiä ilmaisemaan koulutuksen aikana koulutettaville samoja ohjaussuhteen 

kannalta olennaisia piirteitä (vilpittömyys, suvaitsevaisuus, empatia), joita koulutettavat 

harjoittelevat. 

3.3 Microcounseling (MC) 

Allen E. Ivey (Ivey et al., 1997; Ivey et al., 2010) kehitti mikrotaitojen koulutusmallin 

(Microcounseling, MC) 1970-luvun alussa tavoitteenaan teorian ja käytännön 

yhdistäminen ohjaus- ja terapiatyössä (Ridley et al., 2011, 803). Tavoite on sama kuin 

Truaxilla & Carkhuffilla (1972) heidän kehittäessään edellisessä luvussa kuvattua HRD -

mallia. Myös MC -mallin taustalla voidaan nähdä Rogersin ajatuksia ohjaussuhteen 

luonteesta, sillä tässäkin mallissa painotetaan samoja ohjaussuhdetta fasilitoivia 

elementtejä (esim. empatia, lämpö, vilpittömyys ja asiakkaan kunnioittaminen) kuin HRD -

mallissa (Ivey et al., 1997, 24-32). Mallissa keskeisenä on niin kutsuttu tavoitteellinen 

haastattelu (intentional interview), jonka avulla ohjaaja auttaa asiakasta kertomaan omaa 

tarinaansa ja tätä kautta kehittämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja elämänsä 

ongelmien käsittelemiseen (Ivey et al., 1997, 50). 

 

Ivey et al. (1997, 51) näkevät, että tavoitteellinen asiakkaan haastatteleminen vaatii 

ohjaajalta empatian lisäksi tehokkaita käytännön taitoja, joilla luoda muutoksen 

mahdollistava ohjaussuhde. Ohjauksen mikrotaidot (microskills) ja ratkaisuihin tähtäävän 

ohjauksen malli (decisional counseling model) ovat systemaattinen, 

sosiokonstruktivistiseen ajatteluun perustuva, tapa selvittää, miten asiakas kokee oman 

maailmansa. Mikrotaitojen ja ratkaisukeskeisen ajattelun avulla ohjaaja voi työskennellä 

asiakkaan kanssa siten, että muutos asiakkaan ajattelussa ja toiminnassa mahdollistuu. 

Mikrotaitojen kehittämisen taustalla on käytännön ohjaustoiminnan havainnoinnin kautta 

hankittu (pragmaattinen) tieto siitä, mitkä asiat ohjaajan toiminnassa näyttävät käytännössä 

edesauttavan tuloksellisen ohjaussuhteen luomista. Mallin fokus on ennen kaikkea niissä 

havaittavissa ohjaajan toiminnoissa, jotka näyttävät saavan ohjaussessiossa aikaan 

positiivisen muutoksen. (Ivey et al., 1997, 52.) 
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MC -malli sisältää yhteensä viisi perustaitoa (basic skills tai basic listening skills) ja 

seitsemän edistyneempää taitoa (advanced skills), joita Ivey et al. (1997, 53; Ivey et al., 

2010) kuvaavat niin kutsutulla mikrotaitojen hierarkialla (microskills hierarchy). Mallin 

sisältämiä perustaitoja ovat: 1) läsnäolemisen taidot, 2) kysymisen taidot, 3) 

havainnointitaidot, 4) aktiivisen kuuntelemisen taidot (rohkaiseminen, omin sanoin 

kertominen ja yhteen vetäminen) ja 5) tunteiden peilaamisen taidot. Malliin kuuluvat 

seitsemän edistyneempää taitoa ovat: 1) haastattelun viisi vaihetta (yhteisymmärryksen ja 

rakenteen luominen, tiedon kerääminen, yhteinen tavoitteiden asettaminen ja työskentely, 

vaihtoehtojen tarkastelu ja ristiriitojen esiintuominen, ohjaussuhteen päättäminen ja 

tulosten yleistäminen omaan elämään), 2) vastakkainasettelu, 3) keskustelun fokusointi, 4) 

merkitysten peilaaminen, 5) vaikuttamistaidot ja – strategiat, 6) taitojen integrointi ja 7) 

oman ohjaustyylin ja – teorian päättäminen. MC -mallissa keskeisenä olevan tavoitteellisen 

haastattelun onnistuminen edellyttää ohjaajalta ennen kaikkea edellä mainittujen 

perustaitojen hallitsemista. (Ivey et al., 1997, 53) 

 

Läsnä olemisen taidot (attending behavior) liittyvät siihen, miten ohjaaja kohtaa ja 

huomioi asiakkaan. Tähän kategoriaan kuuluvat mm. katsekontakti, kehon kieli, suullinen 

ilmaisu (esim. äänenpainot) sekä kuunteleminen. Läsnä olemisen taitoihin liittyy kiinteästi 

myös ohjaajan kyky havainnoida asiakasta ja sovittaa omaa toimintaansa asiakkaan 

mukaan. (Ivey et al., 1997, 58.) Kysymisen taito viittaa ohjaajan taitoon osata kysyä 

asiakkaalta siten, että tukee asiakasta kertomaan tarinaansa. Kysymystyypit voidaan jakaa 

avoimiin ja suljettuihin kysymyksiin. Avoimilla kysymyksillä (alkavat esim. 

kysymyssanoilla ”mikä”, ”miten”, ”miksi”) ohjaaja fasilitoi vuorovaikutusta siten, että 

asiakas kertoo vapaasti asioista ilman johdattelua. Suljettuja kysymyksiä (kysymykset, 

joihin asiakas pystyy vastaamaan ”kyllä” tai ”ei) tulisi ohjauskeskustelussa periaatteessa 

välttää, koska ne eivät rohkaise vapaaseen kerrontaan. Toisaalta joissakin tilanteissa on 

perusteltua käyttää suljettuja kysymyksiä esim. asiakkaan puheen tarkentamiseksi. 

Rohkaiseminen (encouraging) tarkoittaa käytännössä asiakkaan puheen pääkohtien 

toistamista tavoitteena rohkaista asiakasta jatkamaan kerrontaansa. Omin sanoin 

kertominen (paraphrasing) tarkoittaa sitä, että ohjaaja toistaa asiakkaan kertomuksen omin 

sanoin, kun taas yhteen vetäminen (summarizing) tarkoittaa asiakkaan kertomien faktojen 

ja tunteiden sekä syy-seuraussuhteiden toistamista asiakkaalle loogisessa järjestyksessä. 
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Tunteiden peilaamisessa (reflecting feeling) ohjaajan valikoivaa huomion kohdistamista 

ohjauskeskustelussa ilmeneviin tunteisiin. (Ivey et al., 1997, 62.) 

 

Edistyneempiä taitoja tarkasteltaessa keskeiseksi muodostuu ohjaussuhteen kokonaisuus, 

jossa kuuden haastatteluvaiheen kautta luodaan ohjaussuhde asiakkaaseen, muodostetaan 

käsitys asiakkaan ongelmasta, asetetaan ohjaussuhteen tavoitteet ja määritellään 

yhteistyössä, kuinka tavoitteisiin päästään. Tämän lisäksi ohjaaja ja asiakas tarkastelevat 

yhdessä eri ratkaisuvaihtoehtoja sekä päättävät ohjaussuhteen siten, että asiakkaalle 

mahdollistuu ohjauksen aikana esiin tulleiden ratkaisujen ja asioiden hyödyntäminen 

omassa elämässään. Kaikkia aikaisemmin kuvattuja kuuntelemisen perustaitoja 

hyödynnetään myös tässä vaiheessa. (Ivey et al., 2010, 212-225.)  

 

Tavoitteellisen haastattelun viiden vaiheen lisäksi MC -mallin edistyneempiin taitoihin 

kuuluu myös yksittäisiä ohjaustaitoja. Merkitysten peilauksella (reflection of meaning) 

tarkoitetaan asiakkaan kertomuksen merkitysten esiin tuomista asiakkaalle (Ivey et al., 

2010, 295). Vastakkainasettelu (confrontation) puolestaan tarkoittaa asiakkaan puheessa 

ilmenneiden ristiriitaisuuksien esiin tuomista asiakkaalle (Ivey et al., 1997, 71). Fokusointi 

(focusing) tarkoittaa ohjaajan taitoa kohdistaa oma huomionsa ohjaussuhteen edistymisen 

ja vaiheen kannalta olennaiseen. Ohjaussuhteen alussa on tärkeää kohdistaa enemmän 

huomiota asiakkaaseen persoonana kuin käsiteltävänä olevaan ongelmaan (ohjaussuhteen 

luominen), kun taas tavoitteiden saavuttamisen kannalta varsinaisen ongelman käsittely 

tulee tärkeäksi ohjaussuhteen edetessä. Asiakkaaseen tai ongelmaan fokusoinnin lisäksi on 

mahdollista fokusoida ohjaussuhdetta myös muihin asioihin, kuten kontekstiin. (Ivey et al., 

1997, 67.) Vaikuttamistaidot ja – strategiat (influencing skills and strategies) tarkoittavat 

ohjaajan toimintoja, joilla hän pyrkii vaikuttamaan asiakkaaseen. Vaikuttamistaitojen 

tavoitteena on saada asiakas pohtimaan omia kokemuksiaan uusista näkökulmista. 

Vaikuttaminen voi tapahtua useiden eri tekniikoiden avulla, kuten tulkitsemalla ja 

kehystämällä asiakkaan puhetta, neuvomalla, ehdottamalla, jakamalla omia kokemuksia, 

antamalla palautetta, tarkentamalla asiakkaalle hänen toimintansa mahdollisia syy-seuraus-

suhteita tai yhteen vetämällä ohjaajan ohjaussuhteen aikana sanomia asioita. (Ivey et al., 

1997, 65-67.) 
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Ivey et al. (1997, 53) toteaa, että mikrotaitojen oppimisen lisäksi taitava ohjaus vaatii 

ohjaajan kykyä kehittää oma, valitulle teoreettiselle pohjalla perustuva, persoonallinen 

ohjausote sekä taitoa integroida opittuja ohjaustaitoja niin oman ohjausotteen, tilanteen 

kuin asiakkaankin tarpeiden mukaisesti. Mikrotaitojen kouluttamisessa fokus on ollut 

yksittäisten taitojen opettamisessa ja niiden asteittaisessa integroimisessa käyttäen 

metodeina 1) teoreettista opetusta, 2) mallintamista, 3) roolityöskentelyä ja 4) vahvistavaa 

palautetta. Mallintaminen tapahtuu yleensä havainnoimalla esim. tallenteilta kokeneempien 

ohjaajien toimintaa. Ohjaajan roolin harjoittelu tapahtuu todellisia ohjaussessioita 

simuloivissa tilanteissa. Harjoittelun tavoitteena on oppia arvioimaan omaa toimintaansa ja 

tätä kautta kehittyä ohjaustaitojen käyttämisessä. Oppimista tehostetaan kouluttajien 

antamalla toimintaa vahvistavalla palautteella. (Baker & Daniels, 1989, 213; Ridley et al., 

2011, 803; Schonrock-Adema, Van der Molen, & van der Zee, 2009, 246).  

3.4 Skilled Counselor Training Method (SCTM) 

Skilled Counseling Training Method yhdistää Iveyn (Ivey et al., 1997) MC -koulutusmallin 

ja Truaxin & Carkhuffin (1972) HRD -mallin elementtejä. Malli on keskittynyt 

perustaitojen ja kehittyneempien taitojen kouluttamiseen sekä ohjaajan minäpystyvyyden, 

kognitiivisten taitojen että ohjaajan omien taitojensa ja toimintansa arviointiin (Smaby & 

Maddux, 2010, 9-10). SCTM -malli perustuu alun perin ryhmäohjaajien koulutusta varten 

kehitettyyn Skilled Group Couneling Training Methodiin (SGCTM, Smaby et al., 1999).  

 

SCTM -mallissa on keskeisenä Banduran (1991) teoria minäpystyvyydestä (self-efficacy). 

SCMT -mallissa minäpystyvyyden käsite on sovellettu ohjaamiseen ja mallissa puhutaan 

ohjauksen minäpystyvyydestä (Counseling Self-Efficacy, CSE). Tämä tarkoittaa henkilön 

omia uskomuksia tai arvioita omista taidoistaan ohjata asiakasta lähitulevaisuudessa. 

Mallin kehittäjien oletuksena on, että CSE vaikuttaa suoraan ohjaajan päätöksentekoon ja 

toimintaan asiakkaan kanssa. Banduran (1991) ajatuksia mukaillen SCMT -mallissa on 

minäpystyvyyttä kehittävinä peruselementteinä onnistumisen kokemusten tuottaminen 

(mastery experiences), toiminnan mallintaminen (modeling of performance), sosiaalinen 

taivuttelu (social persuasion) ja jännityksen tunne (affective arousal). Koulutusmallissa 
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opetetaan systemaattisesti ohjaustaitoja samalla, kun tuetaan koulutettavien kykyä 

tunnistaa omia onnistumisen kokemuksiaan ja tätä kautta kasvattaa koulutettavien 

varmuutta toimia ohjaajana. (Buser, 2008; Urbani et al., 2002.)  

 

SCMT -koulutusmalli rakentuu kolmesta vaiheesta 1) tutkiminen (exploring), 2) 

ymmärtäminen (understanding) ja 3) toiminta (acting). Jokainen vaihe sisältää kaksi 

prosessia ja niistä jokainen sisältää kuusi kyseisen vaiheen kannalta olennaista 

ohjaustaitoa. Vaiheet myötäilevät ohjausprosessin etenemistä. Koulutusmallissa edetään 

siten, että koulutettavan tulee omaksua jokaisen vaiheen ohjaustaidot ennen kuin hän voi 

siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Koulutettavien ohjaustaitojen lisäksi mallin tavoitteena on 

kehittää koulutettavien minäpystyvyyttä (self-efficacy) kognitiivisen ajattelun tasoa 

(cognitive complexity), omien taitojen arviointia (accurate self-appraisal) ja itsensä 

tarkkailua (self-monitoring). (Schaefle, Smaby, Maddux, & Cates, 2005, 282-284; Smaby 

& Maddux, 2010, 9-12; Urbani et al., 2002.) 

 

Tutkimisen vaihe jakautuu läsnäolemisen (attending) ja kysymisen ja peilaamisen 

(questioning and reflecting) prosesseihin. Ensimmäinen vaihe sisältää kolme taitoa: 

katsekontakti (eye contact), kehonkieli (body language), kuunteleminen (verbal tracking). 

Toinen vaihe puolestaan sisältää seuraavat kolme taitoa: kysyminen (questions), asiakkaan 

viestin kertominen omin sanoin (paraphrasing) ja tiivistäminen (summarizing). Näiden 

kuuden taidon katsotaan liittyvän ohjausprosessin alkuvaiheeseen ja ne edesauttavat 

ohjaussuhteen luomisessa ja asiakkaan ongelman määrittelyssä. Taidot ovat helposti 

opittavissa ja ne sisältävät konkreettisia käyttäytymisen muotoja, jotka ovat yksinkertaisia, 

suoraviivaisia sekä helposti kvantifioitavissa. (Schaefle et al., 2005, 284.; Smaby & 

Maddux, 2010, 26-27.) 

 

Ymmärtämisen vaihe jakautuu vaihdettavaan empatian (interchangeable empathy) ja 

lisääntyvän empatian (additive empathy) prosesseihin. Näistä ensimmäinen prosessi 

sisältää tunteen ja tyytyväisyyden (feeling and content), itsensä julkituomisen (self-

disclosure) ja konkreettisten ja spesifien esimerkkien kysymisen (concrete and specific) 

taidot. Jälkimmäinen prosessi puolestaan sisältää nykyhetkeen keskittymisen (immediacy), 
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ongelman yleisen määrittelyn, toiminnan ja tunteen (idenifying general problem situation, 

action taken and feelings) ja välittävän konfrontaation (confronting in a caring way) taidot. 

Opeteltavat taidot liittyvät ohjaussuhteen tavoitteiden määrittelemiseen. (Schaefle et al., 

2005, 284.; Smaby & Maddux, 2010, 27.) 

 

Toiminnan vaihe jakautuu päätöksen teon (decision-making) ja sopimisen (contracting) 

prosesseihin. Päätöksen teon prosessi sisältää päätöksen teon (deciding), valitsemisen 

(choosing) ja seurausten tunnistamisen (identifying consequences) taidot. Sopimisen 

prosessi puolestaan sisältää sopimusten saavuttamisen (reaching agreements), 

määräaikojen asettamisen (setting deadlines) ja tavoitteiden ja toimenpiteiden arvioinnin 

(reviewing goals and actions to determine outcomes) taidot. Opeteltavien taitojen 

tavoitteena on päättää strategia tai toimintavaihtoehdot sille, miten ja missä aikataulussa 

ohjaussuhteen tavoitteet voidaan saavuttaa. Opeteltavat taidot ovat kognitiivisesti 

monimutkaisia ja ne voidaan laskea edistyneisiin ohjaustaitoihin. (Schaefle et al., 2005, 

284.; Smaby & Maddux, 2010, 27.) 

 

Koulutusmallin menetelmien kautta pyritään samalla kasvattamaan koulutettavien 

ohjaukseen liittyvää minäpystyvyyden tunnetta. Menetelminä ohjaustaitojen harjoittelussa 

käytetään ohjattua taitojen harjoittelua pienryhmissä (onnistumisen tunteet), kouluttajien 

säännöllisiä demonstraatioita opeteltavista ohjaustaidoista (mallintaminen), kouluttajien ja 

muiden osallistujien säännöllistä palautetta (sosiaalinen taivuttelu) ja ohjaajan roolin 

harjoittelua toisen koulutettavan kanssa (jännityksen tunne). Perustaitojen oppimisen, 

hallitsemisen ja arvioinnin jälkeen koulutettavia kannustetaan tunnistamaan aikaisempia 

onnistumisen kokemuksiaan ja käyttämään niitä hyväkseen monimutkaisempien ja 

haastavampien taitojen harjoittelussa. Tämän lisäksi koulutuksen aikana korostetaan 

asiakkaiden yksilöllisyyttä sekä ohjaajan kykyä soveltaa opittuja taitoja kunkin asiakkaan 

ja ohjaustilanteen mukaisesti. (Smaby & Maddux, 2010, 12; Urbani et al., 2002, 94.) 

 

SCTM -koulutuksen vaikuttavuutta on tutkimuksissa arvioitu Skilled Counseling Scale 

(SCS) – mittarilla. Mittari on sovellus Skilled Group Counseling Scale (SGCS) – 

mittarista, joka kehitettiin SGCTM -koulutusmallilla koulutettujen ryhmän ohjaajien 
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taitojen mittaamista varten. SGCS -mittari on kehitetty viiden vuoden aikana ja se perustuu 

tutkimusryhmän (Smaby et al., 1999) 15 vuoden kokemukseen systemaattisesta 

ohjauskoulutuksesta. SCS -mittariin on tehty vain pieniä muutoksia verrattuna 

alkuperäiseen SGCS -mittariin, jotta sitä voitaisiin soveltaa yksittäisten ohjaajien 

kouluttamiseen. SCS -mittari sisältää 18 mitattavaa dimensiota, joista jokainen edustaa 

yhtä koulutusmallissa koulutettavaa taitoa. Dimensioita arvioidaan 5-portaisella Likert -

asteikolla, jolloin minimipistemäärä on 18 pistettä ja maksimipistemäärä 90. Mittaria 

käytetään koulutusmallissa niin alku- kuin loppuarvioinnissa, minkä lisäksi koulutettavat 

voivat käyttää mittaria itsearvioinnin välineenä. Tämän lisäksi mittaria on tutkimuksissa 

käytetty myös arvioitaessa koulutettujen taitojen siirtymistä käytäntöön sekä taitojen 

säilymisen arvioinnissa. (Schaefle et al., 2005, 284; Smaby et al., 1999.; Smaby & 

Maddux, 2010, 152.) 

3.5 Konsultatiivinen työote (Peer Group Counseling, PGC) 

Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla on viimeisten kymmenen vuoden aikana 

kehitetty vertaistyöskentelyyn (esim. Topping & Ehly, 2001) perustuvaa ohjaustaitojen 

koulutusmallia, konsultatiivista työotetta (Peer Group Counseling, PGC). Konsultatiivinen 

työote on ohjattuun roolityöskentelyyn perustuvaa pienryhmätyöskentelyä, jossa 

osallistujille tarjotaan mahdollisuus tarkastella omia ja toisten osallistujien kokemuksia ja 

toimintatapoja emotionaalisesti turvallisessa ja kiireettömässä ilmapiirissä. 

Vertaistyöskentelyn merkitys koulutuksessa näkyy erilaisten näkökulmien esiin 

tulemisessa, mikä rikastuttaa kaikkien koulutettavien näkökulmia sekä oppimisen 

tehostumisessa, kun se tapahtuu vuorovaikutuksen ja yhteisen tiedon rakentamisen kautta 

(sosiokulttuurinen oppimisteoria, esim. Vygotsky, 1982). Ohjaustaitojen kouluttamisen ja 

tutkimisen lisäksi konsultatiivista työotetta on mahdollista käyttää osallistujien omaan 

osaamiseen liittyvään tarkasteluun, asiantuntijoiden yhteisöllisten ongelmanratkaisutaitojen 

kehittämiseen (esim. Renko, Uhari, Soini, & Tensing, 2002) sekä työnohjaukselliseen 

tukemiseen. (Soini et al., 2012, 11, 14.)  

Konsultatiivinen työote painottaa ohjaustapahtuman yhteisöllistä, neuvottelevaa luonnetta 

sekä keskustelevaa suhdetta ohjaajan ja ohjattavan välillä. Keskeisenä ajatuksena on, että 

ohjaaja ei voi koskaan ymmärtää asiakkaan tilannetta niin perusteellisesti, että hän voisi 

antaa suoria neuvoja tai suosituksia siitä, miten asiakkaan kokema ongelma tulisi ratkaista 
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tai miten jossakin tilanteessa tulisi toimia: Asiakasta voi auttaa vain auttamalla häntä 

auttamaan itseään. Konsultatiivinen ohjausote perustuu systeemiseen näkemykseen (esim. 

Järvilehto, 1998) todellisuudesta eli asiakkaan esiin ottamat asiat ovat usein hyvin 

kompleksisia, monista eri tekijöistä ja niiden keskinäisistä suhteista määräytyviä. Tältä 

pohjalta konsultatiivisessa työotteessa nähdään, että erityisen tärkeää on luoda asiakkaalle 

itselleen tilaa ja aikaa tutkia erilaisia tilanteeseen vaikuttaneita ja vaikuttavia tekijöitä. 

Tällöin korostuu erityisesti ohjaajan taito fasilitoida ohjaussuhdetta. (Soini et al., 2012, 12, 

17-18.)  

 

Ohjaussuhdetta fasilitoiva toiminta muodostuu konsultatiivisen työotteen käsityksissä 

asiakkaan empaattisesta ymmärtämisestä, joka puolestaan toteutuu ohjaajan toiminnassa 

siten, että ohjaaja vastaa asiakkaan viestiin avoimesti, hyväksyvästi sekä kiinnittäen 

erityistä huomiota siihen, mikä on asiakkaalle tärkeää. Konsultatiivista työotetta voidaan 

kuvata myös ymmärtäväksi ohjausotteeksi, jonka kohteena ovat ensisijaisesti prosessit. 

Ohjauksen tavoitteena ei ole tarjota valmiita vastauksia, vaan kehittää asiakkaan kykyä 

omien ongelmiensa ratkaisuun ohjaajan toimiessa tämän kehitysprosessin tukijana. 

Konsultatiivisessa työotteessa korostettavia ohjaajan perustaitoja ovat kuunteleminen, 

konkreettiseen palaaminen, rakentavan dialogin ylläpitäminen, läsnäolo, ohjauksen 

eettisyydestä huolehtiminen, ohjaustapahtuman johtaminen ja empaattinen vuorovaikutus. 

(Soini et al., 2012, 31-42.) 

 

Kuuntelemisen taitoa korostetaan konsultatiivisen työotteen lähtökohtana ja taitavan 

ohjauksen perustana. Kuuntelemisessa keskeistä on asiakkaan puheen seuraaminen ja 

hänen viestinsä havaitseminen. Kuuntelemisen taito ilmenee parhaiten ohjaajan taidossa 

asettaa seuraava kysymys siten, että se mahdollistaa asiakkaan puheen fokusoinnin 

ohjaussuhteen etenemisen kannalta keskeisiin asioihin. Fokusointi puolestaan liittyy 

kaikkeen ohjaajan tekemiseen. (Soini et al., 2012, 32-33.) 

 

Konkreettiseen palaamisella tarkoitetaan ohjaajan kykyä tarkastella ohjattavan toimintaan 

liittyviä kysymyksiä mahdollisimman konkreettisella ja täsmällisellä tavalla, esim. 

pyytämällä asiakasta tarkentamaan ongelmiaan konkreettisten esimerkkien ja täsmällisten 
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teemojen kautta. Konkreettisessa pysyminen edellyttää sellaista vuorovaikutusta, jossa 

ohjaaja tarkentaa ja täsmentää kuultua esimerkiksi peilaamalla asiakkaan puhetta ja 

esittämällä tarkentavia kysymyksiä. (Soini et al., 2012, 34-35.) 

 

Ohjausvuorovaikutuksen keskeisenä elementtinä on ohjaustilanteen luominen rakentavalle 

dialogille otolliseksi. Rakentavalla dialogilla tarkoitetaan ohjaajan kykyä saada 

vuorovaikutus toimimaan asiakkaan kanssa ja ennen kaikkea asiakkaan ehdoilla. Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaalla on ohjaustilanteessa päärooli ja ohjaajan 

tehtävä on antaa asiakkaalle tilaa ja aikaa puhua. Rakentavana dialogina voidaan pitää 

sellaista vuorovaikutusta, jossa tavoitteena on asiakkaan oman käsityksen tunnistaminen, 

tarkentaminen ja muuttuminen. (Soini et al., 2012, 35-36) 

 

Läsnäolo ohjaustaitona ilmenee sellaisena luontevana käyttäytymisenä ja 

vuorovaikutuksena, josta välittyy ohjaajan aito kiinnostus asiakkaan kokemuksia kohtaan. 

Keskeistä läsnäololle ovat katsekontakti, kehon kieli, äänensävy ja fyysinen etäisyys. 

Näiden lisäksi ohjaajan nonverbaalisella viestinnällä (esim. ohjaajan osoittama lämpö, 

ymmärrys ja tarkkaavaisuus) on suuri merkitys ohjaussuhteen muodostumiselle. Taitava 

ohjaaja pyrkii sovittamaan käyttäytymistään asiakkaan mukaan (esim. katsekontaktin 

ottaminen asiakkaalle tyypillisellä tavalla, puheen ja eleiden yhdenmukaisuus). (Soini et 

al., 2012, 36-38.) 

 

Ohjauksen eettisyydestä huolehtiminen tarkoittaa ammatillisessa ohjauksessa sitä, että 

ohjaus perustuu selkeisiin teoreettisiin periaatteisiin, jotka ohjaaja tuntee ja hyväksyy oman 

toimintansa lähtökohdiksi. Eettisyys ohjaustaitona edellyttää, että ohjaaja kykenee 

ylittämään oman mukavuusalueensa rajat ja ymmärtää ohjaustilanteeseen liittyviä 

valtasuhteita. Eettisesti toimiva ohjaaja kunnioittaa, arvostaa ja antaa tilaa asiakkaan 

kokemuksille. Yleisinä ohjauksen eettisinä sääntöinä voidaan pitää asiakkaan autonomian 

kunnioittamista, uskollisuutta, asiakkaalle vahingollisten toimien välttämistä, asiakkaan 

edun painottamista sekä oikeudenmukaisuutta kaikkia asiakkaita kohtaan. (Soini et al., 

2012, 38-40.) 



33 

 

 

 

Ohjaustapahtuman johtaminen merkitsee ohjaajan taitoa ja halua johtaa ohjauskeskustelua. 

Ohjaajalla on toisin sanoen rohkeutta palauttaa asian tarkastelu siihen, mitä varten 

ohjaustilanne on rakennettu. Johtamiseen liittyy myös kyky kriittisesti arvioida oman 

osaamisensa rajoja ja tarpeen mukaan joko palauttaa keskustelun teemat ohjauksellisiin 

kysymyksiin tai ehdottaa asiakkaalle avun hakemista esim. psykoterapian ammattilaiselta. 

Ohjaustilanteessa sekä ohjaaja että asiakas saattavat usein joutua kysymään ja 

tarkentamaan ohjauksen suuntaa. Ohjaajan tehtävänä on kuitenkin pitää huolta siitä, että 

ohjaustilanne etenee rationaalisesti ja loogisesti samalla sallien asiakkaalle ongelman 

monipuolisen käsittelyn. (Soini et al., 2012, 32-33.) 

 

Empatiaa voidaan pitää yhtenä ohjauksen tärkeimmistä elementeistä, joka on myös 

mukana kaikissa ohjaukseen liittyvissä toimissa. Luottamuksellisen ohjaussuhteen 

rakentamisessa asiakkaan tulisi voida tuntea, että ohjaaja tukee häntä ja kykenee näkemään 

asian asiakkaan näkökulmasta. Empaattinen ohjaaja hyväksyy asiakkaan sellaisena kuin 

hän on, samalla säilyttäen erillisyytensä ja uskollisuutensa omalle itselleen ja 

uskomuksilleen. Empatiassa tärkeitä ovat myös asiakkaan positiivisten voimavarojen 

huomioiminen ja julkituominen sekä asiakkaan tasolla puhuminen (konkreettisuus). (Soini 

et al., 2012, 41-43.) 

 

Konsultatiivisella työotteella toteutetussa työskentelyssä noudatetaan ennalta määritettyä 

roolitusta (ohjaaja, asiakas ja havainnoijat, kuvio 1). Prosessia ohjaa ryhmätyön ja 

ohjauksen asiantuntija (superviisori). Koulutus tapahtuu yleensä 4-8 hengen ryhmissä ja 

kaikki osallistujat toimivat vuorollaan kaikissa kolmessa roolissa. Asiakas toimii ongelman 

omistajana eli hänen tehtävänään on kuvata mahdollisimman konkreettisesti ohjaajana 

toimivalle esim. omaan työhönsä tai opiskeluunsa liittyvää ongelmaa, joka on 

keskeneräinen, hänelle itselleen ajankohtainen ja työn eteenpäin saattamiseksi tärkeä. 

Ohjaajan tehtävänä on auttaa asiakasta tunnistamaan ja kuvailemaan esille nostamaansa 

teemaa mahdollisimman konkreettisella ja ymmärrettävällä tavalla eli omalla 

ohjaustoiminnallaan fasilitoimaan ohjaustilannetta. Havainnoitsijoiden tehtävänä on 

havainnoida asiakkaan ja ohjaajan toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä kiinnittäen erityistä 
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huomiota asiakkaan ja ohjaajan väliseen vuorovaikutukseen. Havainnoitsijoiden tehtävänä 

on myös antaa vuorovaikutuksen toimimisesta palautetta ohjaajalle ja asiakkaalle. 

Havainnoitsijat osallistuvat keskusteluun vain superviisorin niin pyytäessä. Superviisori 

vastaa koko konsultaatiosession etenemisestä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Hänen 

tehtävänään on tarvittaessa työskentelyn aikana tehdä väliintuloja ja keskeytyksiä 

(interventioita), joissa havainnoitsijat ja superviisori antavat palautetta ohjaussession 

etenemisestä (esim. ohjaajan toiminta, sisällöt, rooleissa pysyminen). Asiakas ja ohjaaja 

eivät osallistu keskusteluun, mutta kuuntelevat keskustelua ja tahtoessaan voivat hyödyntää 

palautetta työskentelyn jatkuessa. Superviisori esittää lopuksi osallistujille työskentelyn 

loppuyhteenvedon sekä ohjaa loppukeskustelua. (Soini et al., 2006; Soini et al., 2012, 23-

25) 

 

 

 

Kuvio 1. Konsultatiivinen työote (Soini, Rantanen & Suorsa, 2012, 24) 

 

Konsultatiivisella työotteella toteutettu koulutusmalli on jaettu kolmeen päävaiheeseen, 

jotka ovat orientaatio, ohjauskeskustelu ja jakaminen (kuvio 2). Vaiheiden tarkoituksena 

on auttaa osallistujia kiinnittämään huomiota ohjausprosessin eri vaiheisiin ja tarkentaa 

osallistujien käsityksiä ohjaajan tehtävistä. Orientaatiossa käydään läpi ohjaustyöskentelyn 
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tavoitteet ja perusperiaatteet sekä kerrataan työskentelyssä käytettävät roolit, 

koulutustapahtuman keskeiset tavoitteet ja tarkoitus. Orientaation tehtävänä on myös 

ohjata koulutettavat omien kokemustensa tarkasteluun, minkä vuoksi orientaatiossa voi 

olla hyvä palata esim. aikaisempien istuntojen kokemuksiin. Ohjauskeskustelu sisältää 

varsinaisen asiakkaan ja ohjaajan välisen ohjauskeskustelun sekä superviisorin tekemän 

intervention. Tavoitteena on tarjota osallistujille rauhallinen ja kiireetön mahdollisuus 

tarkastella omaan työhön ja toimintatapaan liittyviä kysymyksiä. Intervention keskeinen 

tavoite on tarjota ohjaajan roolissa toimivalle palautetta hänen työskentelytavastaan (esim. 

vuorovaikutuksen toteutuminen, asioihin tarttuminen tai niiden sivuuttaminen). 

Intervention tavoitteena on myös rikastuttaa ohjauskeskustelun toista jaksoa, joten 

havainnoitsijoiden palautteella on interventiovaiheessa erittäin tärkeä merkitys. Jakamisen 

vaiheessa kukin osallistuja voi irrottautua omasta työskentelyroolistaan ja vapaasti kertoa 

omista kokemuksistaan liittyen ohjaussession aikana esiin nousseisiin teemoihin. 

Koulutuksen tavoitteena on myös esiin nousseiden teemojen yleisempi tarkastelu. 

Jakamisen vaiheessa on mahdollista myös arvioida itse koulutusmallia ja työskentelytapaa. 

(Soini et al., 2012, 26-28.) 

 

Kuvio 2. Konsultatiivisen ohjaustyöskentelyn vaiheet (Soini, Rantanen & Suorsa, 2012, 

26) 
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Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla konsultatiivisella työotteella toteutettu 

ohjaustaitojen koulutus perustuu näkemykseen, jonka mukaan ohjaustaitojen kehittäminen 

edellyttää sekä teoreettista tietoja ohjauksen perustaidoista että niiden harjoittelua 

konkreettisissa ohjaustilanteissa. Käytännön harjoittelun ja teoreettisen tiedon 

yhdistämisen kautta ohjauksellinen työote muodostuu persoonalliseksi kunkin osallistujan 

omaan ajattelutapaan ja kehityshistoriaan perustuvaksi ammatilliseksi osaamiseksi. Tältä 

pohjalta koulutuksen rakenne on muotoutunut siten, että se sisältää teoreettisia osia, 

konsultatiivista ohjaustaitoharjoittelua sekä kunkin osallistujan oman ohjausotteen 

arviointitilaisuuksia, jotka perustuvat ohjaustaitoharjoitusten aikana tehtyihin 

videotallenteisiin. (Soini et al., 2012, 21-22) 

3.6 Ohjaustaitokoulutusten vaikuttavuudesta 

Ohjaustaitokoulutuksiin on niiden kehittämisestä lähtien kohdistunut paljon tutkimusta. 

Erityisesti tutkimusta on tehty Microcounseling -mallista (yli 450 tutkimusta, Ivey et al., 

2010, 9), joka epäilemättä on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana eniten sovellettu ja 

tutkittu ohjaustaitojen koulutusmalli. Erityisen merkittäviä ohjaustaitokoulutusten 

tutkimukselle ja kehittämiselle ovat olleet Stanley Bakerin ja kumppaneiden tekemät meta-

analyysit ohjaustaitokoulutuksiin kohdistuneista tutkimuksista (esim. Baker & Daniels, 

1989; Baker, Daniels, & Greeley, 1990).  

 

Baker & Daniels (1989) tekemän MC -mallilla toteutettujen ohjaustaitokoulutusten meta-

analyysin (n = 81 tutkimusta) tuloksena oli, että mikrotaitojen koulutuksella näyttäisi 

olevan suuri vaikutus ohjaustaitojen kehittymisessä (Effect Size eli ES -arvo 0,83). 

Toisaalta he arvioivat analyysiin valittujen tutkimusten ja niihin liittyvien tekijöiden (esim. 

otoksen perusjoukko, haastateltavat asiakkaat) vaikuttavan tulokseen ja osaltaan 

suurentavan vaikutusarvoa. Tämän lisäksi tutkimuksissa käytetyt riippuvien muuttujien 

mittausmenetelmät vaikuttivat olevan ainakin osin rajoittuneita. MC mallin toimivuudesta 

perustaitojen koulutuksessa on olemassa selkeitä todisteita, mutta Baker & Daniels (1989) 

päättelevät tutkimustulosten perusteella, että edistyneempien taitojen oppimisen arviointi 

on huomattavasti haastavampaa. Ridley, Kelly & Mollen (2011, 809) puolestaan ovat 

kritisoineet MC -mallilla toteutettuihin koulutuksiin kohdistunutta tutkimusta muun 

muassa siitä, että ne ovat sisältäneet paljon tutkimusasetelmaan liittyviä virheitä ja että ne 
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ovat olleet ajallisesti rajoittuneita. Tämän lisäksi tutkimukset ovat keskittyneet 

noviisiohjaajien perustaitojen kehittämiseen tarkastelematta juurikaan ohjauksen tuloksia 

asiakkaan kannalta.  

 

Myös Kuntze, van der Molen & Born (2009) saivat samansuuntaisia tuloksia MC -mallilla 

koulutettujen ohjaustaitojen käytäntöön siirtymistä tarkastelleessa tutkimuksessaan (n = 

583 ensimmäisen tai toisen vuoden psykologian opiskelijaa). Opiskelijat oli jaettu neljään 

ryhmään: ensimmäinen ryhmä ei ollut saanut mitään ohjaustaitokoulutusta, toinen ryhmä 

oli saanut koulutusta perustaidoissa, kolmas ryhmä oli saanut koulutusta sekä 

perustaidoissa että edistyneemmissä taidoissa ja neljäs ryhmä toimi kontrolliryhmänä. 

Tutkimustulokset osoittivat, että opiskelijat, jotka olivat saaneet koulutusta perustaidoissa, 

hallitsivat ne merkittävästi paremmin kuin ne, jotka eivät tätä koulutusta saaneet. Tulos oli 

samanlainen, kun verrattiin edistyneempien taitojen koulutusta saaneiden ryhmää muihin 

ryhmiin. Edistyneempien taitojen koulutusryhmä hallitsi kuitenkin testien perusteella 

perustaidot kehittyneempiä taitoja paremmin. Toisin sanoen tulosten perusteella näyttäisi 

siltä, että edistyneemmät taidot ovat monimutkaisempia kuin perustaidot ja että 

harjoitellessaan edistyneempiä taitoja opiskelijat saivat samalla harjoitusta perustaitojen 

soveltamisessa. Perustaitojen soveltaminen näyttäisi siis olevan opiskelijoille helpompaa 

kuin edistyneempien taitojen. Kuntze, van der Molen & Born (2009) toteavat, että tarvitaan 

vielä erikoistuneempia koulutusmalleja, jotka mahdollistavat ohjaajien kehittymisen 

kokeneemmiksi ja tehokkaammiksi.  

 

Baker, Daniels & Greeleyn (1990) toinen meta-analyysi kohdistui kolmeen tunnetuimpaan 

ohjaustaitojen koulutusmalliin eli MC -malliin, HRD -malliin ja IPR -malliin. Analyysissa 

(MC-malli n = 23 tutkimusta, HRD -malli n = 8 tutkimusta ja IPR -malli n = 10 

tutkimusta) tarkasteltiin koulutusmallien vaikutuksen suuruutta koulutettavien taitojen 

kehittymisessä. HRD -malli sai kolmesta vertaillusta koulutusmallista suurimman ES- eli 

vaikutusarvon (ES = 1,07), MC-malli sai keskisuuren vaikutusarvon (ES = 0,63) ja IPR -

malli pienen vaikutusarvon (ES = 0,20). Baker et al. (1990) huomasivat erityisesti, että 

useissa tarkastelluista tutkimuksista IPR -menetelmällä ei saatu aikaan positiivisia tuloksia 

ohjaajien taitojen kehittymisessä. Kagan & Kagan (1990) ovat kuitenkin kritisoineet tätä 



38  

 

  

tutkimusta siitä, että tarkastelussa ollut IPR- mallin alkuperäinen versio ei ole välttämättä 

ollut toimiva.  

 

IPR -mallin vaikuttavuutta on arvioitu myös muissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Crews, 

Smith, Smaby, Maddux et al. (2005) vertailivat kahta ohjaajakoulutettavien ryhmää, joista 

toista koulutettiin SCMT -mallilla ja toista IPR -mallilla. Mitattuna Skilled Counseling 

Scale (SCS) -mittarilla molemmat ryhmät pystyivät kehittämään taitojaan, mutta SCMT -

mallilla koulutettu ryhmä paransi suoritustaan alkumittaukseen verrattuna huomattavasti 

enemmän kuin IPR -mallilla koulutettu ryhmä. Tulosten perusteella Crews et al. (2005) 

toteavat, että IPR -menetelmällä on mahdollista kehittää ohjaustaitoja, mutta että se 

sopinee paremmin menetelmäksi sellaisille ohjaajille, joilla jo on kokemusta ohjaamisesta 

ja jotka hallitsevat sekä perustaitoja että kehittyneempiä ohjaustaitoja ja ovat tätä kautta 

valmiimpia kehittämään persoonallista ohjausotettaan. Myös Cashwell (1994) toteaa, että 

vaikka IPR -menetelmä on todettu tehokkaaksi tavaksi tarkastella ohjaajan toimintaa, se 

voi myös vaikuttaa haittaavasti ohjaussuhteeseen, koska se saattaa voimistaa liiallisesti 

ohjaajan ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen dynamiikkaa. Menetelmää ei välttämättä 

suositellakaan käytettäväksi ainoana koulutusmenetelmänä, vaan yhdessä jonkun toisen 

menetelmän kanssa.  

 

Roffers, Cooper & Sultanoff (1988) vertasivat keskenään HRD -mallia ja käsitteelliseen 

opetukseen (conceptual training, ei sisältänyt taitojen käytännön simulointia tai 

harjoittelua) perustuvaa koulutusta mittaamalla osallistujien ohjaustaitojen soveltamista 

todellisissa ohjaussuhteissa sekä ohjauksen tavoitteiden toteutumista asiakkaan kannalta 

katsottuna. Tutkimukseen osallistui 48 ensimmäisen vuoden ohjaaja-opiskelijaa, jotka oli 

jaettu kolmeen ryhmään. Yksi ryhmistä sai koko lukuvuoden opetusta perustuen HRD -

menetelmään, toisen ryhmän opetus koostui pelkästään käsitteellisestä opetuksesta ja 

kolmas ryhmä sai opetusta yhden lukukauden ajan HRD -menetelmällä ja toisen 

lukukauden käsitteellistä opetusta. Tuloksista käy ilmi, että kaikki kolme ryhmää olivat 

taidollisesti samalla tasolla aloittaessaan koulutuksen, mutta HRD -menetelmällä 

koulutettu ryhmä osasi soveltaa oppimiaan taitoja ohjaussession aikana paremmin kuin 

kaksi muuta ryhmää ja sai huomattavasti parempaa palautetta asiakkailta ohjauksen 

tavoitteiden täyttymisestä. Tulosten perusteella Roffers, Cooper & Sultanoff (1988) 
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päätyvät siihen, että taitojen kehittämiseen perustuva koulutusmuoto lisää koulutettavien 

kykyä soveltaa oppimiaan taitoja käytännössä.  

 

SCMT -mallista on tehty varsin paljon tutkimusta, jotka näyttäisivät puoltavan mallin 

tehokkuutta ohjaustaitojen kouluttamisessa. Urbani et al. (2002) totesivat tutkimuksessaan 

(n = 61 ohjaaja-opiskelijaa), että SCMT -mallilla koulutetun koeryhmän tulokset SCS -

mittarilla arvioituna olivat merkittävästi parempia kuin kontrolliryhmän. Tämän lisäksi 

koeryhmä oppi koulutuksen aikana arvioimaan omia taitojaan tarkemmin kuin 

kontrolliryhmä. Myös koeryhmän minäpystyvyys oli koulutuksen jälkeen huomattavasti 

suurempi kuin kontrolliryhmän. Myös Little, Packman, Smaby & Maddux (2005) saivat 

omassa tutkimuksessaan (n = 59 ohjaaja-opiskelijaa) samansuuntaisia tuloksia. 

Minäpystyvyyden sijasta tutkimuksessa tarkasteltiin kognitiivisen ajattelun tasoa (cognitive 

complexity), minkä todettiin koeryhmällä kehittyneen koulutuksen myötä koeryhmää 

enemmän. Schaefle et al. (2005) puolestaan tarkastelivat tutkimuksessaan (n = 53 ohjaaja-

opiskelijaa) koulutettavien taitojen kehittymistä sekä koulutuksessa opittujen taitojen 

säilymistä ajan kuluessa. Koulutettaville suoritettiin taitojen arviointi SCS -mittarilla ennen 

koulutuksen aloitusta, heti koulutuksen jälkeen ja 1-5 vuotta koulutuksen päättymisestä. 

Arvioinnit perustuivat kahdella ensimmäisellä mittauskerralla simuloiduista 

ohjaussessioista tehtyihin tallenteisiin ja viimeisellä kerralla autenttisesta ohjaustilanteesta 

tehtyyn tallenteeseen. Tuloksista ilmeni, että koulutettavien SCS -mittarilla arvioitu 

taitotaso oli koulutuksen jälkeisessä mittauksessa merkittävästi korkeampi kuin esitestissä 

lukuun ottamatta yhtä taitoa eli katsekontaktia. Kirjoittajat toteavat tuloksessa 

todennäköisesti vaikuttavan ns. kattoefektin (ceiling effect). Toisin sanoen tätä taitoa on 

harjoiteltu siinä määrin jo ennen koulutusta, ettei koulutus mittauksissa välttämättä osoita 

enää taidon kehittymistä. Kolmannen mittauksen tulokset (1-5 vuotta koulutuksen jälkeen) 

olivat neljää taitoa (katsekontakti, itsensä julkituominen, välittömyys ja tavoitteiden 

arviointi ja tulosten päättäminen) lukuun ottamatta merkittävästi suuremmat kuin 

esitestissä. Katsekontaktin osalta kirjoittavat vetoavat tässäkin tapauksessa ns. 

kattoefektiin. Itsensä julkituominen ja välittömyys ovat kehittyneempiä taitoja, jotka 

vaativat ohjaajalta sitoutumista ohjaussuhteeseen, mikä saattaa kirjoittajien mukaan näkyä 

tuloksessa. Tavoitteiden arviointi ja tulosten päättäminen on myös edistyneempi taito, jota 

harjoitellaan SCMT -mallilla toteutetussa koulutuksessa vain kerran sessiossa, mikä on 

saattanut vaikuttaa taidon kehittymättömyyteen. Kirjoittajat arvioivat, että arvioiduissa 
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sessioissa asiakas ja ohjaaja eivät mahdollisesti olleet vielä päässeet ohjausprosessissa niin 

pitkälle, jotta tavoitteiden ja tulosten arviointi ja päättäminen olisi ollut mahdollista. 

Tulokset joka tapauksessa näyttäisivät puoltavan sitä, että SCMT -malli on tehokas 

ohjaustaitojen kouluttamiseen ja tämän lisäksi taidot näyttäisivät säilyvän ajan kuluessa.  

 

Edellä mainitut tutkimustulokset sekä muista tutkimuksista (esim. Crews et al., 2005; 

Smaby et al., 1999) saadut tulokset näyttäisivät tukevan SCTM -mallin monipuolisuutta ja 

tehokkuutta ohjaustaitojen kouluttamisessa. Positiivisista tutkimustuloksista huolimatta 

Buser (2008) esittää kritiikkiä SCMT -koulutuksiin kohdistuneesta tutkimuksesta muun 

muassa, koska tutkimuksissa on arvioitu kognitiivisten taitojen kehittymistä pelkästään 

yhden muuttujan kautta (esim. minäpystyvyys, kognitiivisen ajattelun taso), minkä lisäksi 

kontrolliryhmät ovat koeryhmään verrattuna olleet pienempiä. Tämän lisäksi Buser (2008) 

kritisoi koulutettujen vuorovaikutustaitojen arvioimista ainoastaan yhden mittarin (SCS) 

avulla. Mittarissa arvioidaan pelkästään taidon käyttämistä ohjaussession aikana ottamatta 

kantaa siihen, käyttikö ohjaaja taitoa ohjaussuhteen kannalta tehokkaalla tavalla.  

 

Konsultatiivisella työotteella toteutettujen ohjaustaitokoulutusten vaikuttavuudesta on 

tähän saakka tehty lähinnä laadullisia arvioita. Kasvatuspsykologian klinikan toteuttaman 

SOLMU-koulutuksen (Soini et al., 2012, 50-51) tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu 

osallistujien omien arvioiden ja heidän koulutuksesta antamansa palautteen perusteella. 

Osallistujat kokivat, että konsultatiivisella työotteella toteutettu ohjaustaitokoulutus oli 

vaikuttanut heidän ohjaustaitojensa kehittymiseen. Joissakin perustaidoissa (esim. 

kuunteleminen) oli tapahtunut suhteellisen selkeitä muutoksia nopeasti. CROS -mittaria 

(tarkemmin luvussa 5.2) on käytetty taitojen kehittymisen arvioinnissa tähän mennessä 

kahdessa opinnäytetyössä (Mehto & Mourujärvi, 2012; Rantanen, 2006) sekä yhdessä 

konferenssiartikkelissa (Kiema, Mäenpää, Leinonen, & Soini, 2014).   

 

Kiema et al.  (2014) tutkivat teollisuus- ja palveluyritysten esimiehinä toimivien 

koulutettavien (n = 11) taitojen kehittymistä SVRS -pisteytysten (tarkemmin luvussa 5.3) 

perusteella. Seitsemälle koulutettavalle tehtiin myös toinen arviointi, minkä perusteella 

voidaan todeta, että suurin osa koulutettavista kykeni kehittämään koulutuksen avulla 
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vuorovaikutustaitojaan ennen kaikkea asiakaskeskeisyyden alueella. SVRS -pisteytykset 

yhdistettynä koulutettavien antamaan laadulliseen palautteeseen indikoivat sitä, että 

taitojen kehittyminen vaatii koulutettavan sitoutumista koulutukseen ja taitojensa 

kehittämiseen sekä koulutettavan kykyä itsereflektioon. Otoksen pienuuden vuoksi tulokset 

ovat lähinnä suuntaa-antavia.  

3.7 Yhteenveto 

Tässä luvussa tarkasteltiin viittä ohjaustaitokoulutusmallia erityisesti mallien painottamien 

ohjaustaitojen ja koulutusmenetelmien osalta. Taulukossa 1 on esitetty yhteenvetoa 

tarkastelluista ohjaustaitokoulutusmalleista. Koulutusmallit näyttäisivät keskittyneen 

ensisijaisesti vuorovaikutustaitojen kouluttamiseen. Vaikka ohjauskirjallisuudessa sekä 

koulutusmallien kuvauksissa ja tavoitteissa korostetaan taitavan ohjaajan kykyä esim. 

oman toimintansa arvioimiseen ja taitojen käyttämiseen tilanteeseen sopivalla tavalla, on 

kognitiivisten taitojen varsinainen kouluttaminen huomioitu vain SCMT -mallissa. IPR -

malli puolestaan keskittyy pelkästään ohjaajan kognitiivisten taitojen kehittämiseen, eikä 

malliin sisälly lainkaan vuorovaikutustaitojen kouluttamista.  

 

Perustaitojen lisäksi edistyneempiä taitoja pyritään kouluttamaan MC -mallissa ja SCMT -

mallissa. IPR -malli puolestaan on tutkimusten perusteella todettu soveltuvan ennen 

kaikkea kokeneempien ohjaajien kouluttamiseen, jolloin voidaan ajatella, että mallin 

tavoitteena on kehittää ohjaajan edistyneempiä taitoja. Ohjaustaitokoulutuksilla näyttäisi 

olevan tutkimusten valossa suurin vaikutus ennen kaikkea perustaitojen kehittämisessä. 

Edistyneemmät taidot vaikuttaisivat tutkimustulosten perusteella olevan huomattavasti 

vaikeampia kouluttaa kuin perustaidot. Perustaitojen hallinnan merkitys on ohjaussuhteen 

alussa: perustaitojen avulla ohjausprosessi käynnistetään, luodaan ohjaussuhde ja 

määritellään ohjauksen tavoitteet. Kehittyneempien taitojen merkitys korostuu, kun 

ohjaussuhteessa tullaan siihen vaiheeseen, jolloin tulisi miettiä erilaisia 

ratkaisuvaihtoehtoja ja strategioita ohjaussuhteelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ohjausprosessin kannalta taitavan ohjaajan tulisi hallita sekä perustaitoja että 

edistyneempiä taitoja.  
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Koulutusmenetelminä tarkastelluissa ohjaustaitokoulutusmalleissa on käytetty 

teoriaopetusta, mallintamista, roolityöskentelyä sekä säännöllistä palautetta niin 

kouluttajilta kuin muilta koulutettavilta. Tämän lisäksi koulutusmalleissa on hyödynnetty 

etenkin videotallenteita, joiden avulla voidaan sekä arvioida koulutettavien 

ohjaustoimintaa että ohjata koulutettavia oman toimintansa itsearviointiin. 

 

 

Taulukko 1. Yhteenvetoa ohjaustaitokoulutuksista 
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4 NOVIISIT JA KONKARIT 

Tässä luvussa tarkastellaan eksperttiyteen ja eksperttien toimintaan liittyviä erityispiirteitä 

ja sitä, miten eksperttien toiminta eroaa noviisien toiminnasta. Tämän lisäksi luvussa 

tarkastellaan ohjauskirjallisuuden perusteella ohjausasiantuntijuuden määrittelyä ja 

kehittämistä. Chi (2006, 22) määrittelee asiantuntijuuden eri tasoja tarkastellessaan 

noviisin (novice) sellaiseksi henkilöksi, joka on omalla alallaan uusi tulokas, mutta jolla 

ehkä on ollut jo jonkinlaista kosketusta alaan (esim. teoriaopintoja). Ekspertiksi (expert) 

Chi (2006, 22) määrittelee sellaisen henkilön, joka suoriutuu omalla alallaan erityisen 

hyvin tai loistavasti ja jota muut alalla olevat arvostavat. Eksperttien toiminnassa erityistä 

on myös suorituksiin liittyvä tarkka ajan ja taitojen käyttäminen. Tämän lisäksi ekspertit 

kykenevät yleensä tekemään suhteellisen tarkkoja ja luotettavia etukäteisarvioita alaansa 

liittyvistä asioista sekä kykenevät tehokkaasti hoitamaan myös sellaisia harvinaisia tai 

vaikeita tapauksia, jotka muille voisivat olla hankalia.  

4.1 Eksperttitoiminnan erityispiirteitä 

Eri alojen asiantuntijoihin kohdistuneiden tutkimusten perusteella eksperttitoiminnassa 

erityistä näyttäisi olevan monimutkainen suhde, jossa kokemuksen kautta omalta alalta 

kerättyä tietoa osataan soveltaa oikealla tavalla erilaisissa tilanteissa ottaen samalla 

huomioon tilanteeseen liittyvät erityispiirteet. Kokemuksen merkitys eksperttitoiminnassa 

on kuitenkin kaksijakoinen. Kokemuksen kautta ekspertit hankkivat tarvittavan tietopohjan 

tilannekohtaista käsitteellistämistä, ongelmanratkaisua ja toimintaa varten. Toisaalta 

kokemuskaan ei aina takaa sitä, että yksilön toiminta eri tilanteissa olisi eksperttitoiminnan 

tasoa, vaikka yhteys joillakin selkeästi määritellyillä osaamisalueilla (esim. matematiikka 

ja fysiikka) on voitu osoittaa. Monitahoisemmilla ja joustavammin määrittyvillä 

asiantuntijuuden aloilla, kuten psykoterapia, ohjaus tai vaikkapa opettaminen, yhteys 

kokemuksen ja eksperttiyden välillä ei ole välttämättä yhtä selkeä. (J. Martin, Slemon, 

Hiebert, Hallberg, & Cummings, 1989, 395.) 

 

Chin (2006) mukaan eksperttitoimintaa on tutkimuksissa tarkasteltu kahdesta 

näkökulmasta. Ensinnäkin on tarkasteltu omalla alallaan poikkeuksellisen hyvin toimivia 

henkilöitä tavoitteena ymmärtää, mikä heidän toiminnastaan tekee poikkeuksellista. Tätä 
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näkökulmaa voidaan kutsua myös poikkeuksellisen tai absoluuttisen (absolute) 

asiantuntijuuden näkökulmaksi. Toinen tapa tarkastella eksperttitoimintaa on eksperttien 

tarkastelu suhteessa noviiseihin. Tämä niin kutsuttu suhteellinen (relative) näkökulma 

olettaa, että noviisien on mahdollista saavuttaa jossain vaiheessa eksperttien taso omalla 

alallaan. Tässä tapauksessa ekspertin määritelmä on suhteellinen siinä mielessä, että 

ekspertiksi voidaan määritellä sellainen ryhmä, jolla on omalta alaltaan tai jostain asiasta 

enemmän tietoa kuin toisella ryhmällä. Eksperttien määritelmä suhteutuu tällöin noviisien 

määritelmään. Asiantuntijuutta voidaan hankkia mm. erilaisten tutkintojen, pitkän 

työkokemuksen tai muiden samalla alalla olevien arvostuksen kautta. Suhteellinen 

näkökulman lähtökohtana on oletus, että asiantuntijuuteen liittyvää tietotaitoa on 

mahdollista oppia, opiskella ja harjoitella. Tällöin mahdollistuu myös sen tarkastelu, 

kuinka noviiseja voidaan kehittää eksperttien tasolle. (Chi, 2006, 21-23.) Eksperttiyden 

käsitteen kanssa synonyymina käytetään usein pätevyyden käsitettä. Käsitteinä pätevyys ja 

eksperttiys tarkoittavat kuitenkin eri asioita. Pätevyys tarkoittaa useimmiten kyvykästä ja 

vaatimuksiin nähden riittävää toimintaa, kun taas eksperttiyden voidaan ajatella ylittävän 

pätevyyden määrittelemät rajat. (Tracey, Wampold, Lichtenberg, & Goodyear, 2014, 2.) 

 

Chi (2006, 23-27) on määritellyt aikaisemman kirjallisuuden perusteella eksperttien 

toimintaan liittyviä erityispiirteitä verrattuna noviisien toimintaan. Tämän lisäksi hän on 

määritellyt eksperttitoimintaan liittyviä ”sudenkuoppia”, jotka saattavat vaikuttaa 

haitallisesti eksperttien toimintaan ja toiminnan tuloksiin. Eksperttitoiminnan 

erityispiirteitä ja ”sudenkuoppia” on esitetty taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Eksperttitoiminnan etuja ja sudenkuoppia (Chi, 2006, 23-27) 

 

Noviiseihin verrattuna eksperttien toiminnassa merkittävää on, että eksperteillä on usein 

noviiseja laajempi ja paremmin organisoitunut, kokemukseen perustuva tietotaito 

käytössään, minkä lisäksi heidän päätöksentekonsa ja ongelmanratkaisunsa ovat usein 

automaattisempia kuin noviiseilla. Tämän lisäksi ekspertit osaavat soveltaa hallussaan 

olevaa tietoa erilaisissa tilanteissa ja valita juuri kyseiseen tilanteeseen sopivia ja 

tehokkaita toimintastrategioita. Ekspertit käyttävät noviiseja enemmän aikaa ongelman tai 

tilanteen laadulliseen arviointiin. Noviiseihin verrattuna ekspertit osaavat paremmin 

arvioida omaa toimintaansa sekä ajatteluprosessiaan: he ovat noviiseja kykenevämpiä 

huomaamaan, milloin tekevät virheitä, milloin eivät ymmärrä jotain tai milloin heidän 
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tulisi vielä kerran tarkistaa tekemänsä ratkaisut (metakognitio). Tiivistetysti esitettynä 

ekspertit ovat toiminnassaan hyvin nopeita, itseohjautuvia sekä taitavia kohdistamaan 

huomionsa käsillä olevan ongelman tai tilanteen vaatimiin yksityiskohtiin riippumatta siitä, 

miten selkeästi määritelty ongelma tai tilanne on. (Chi, 2006, 23-24; Feltovich, Prietula, & 

Ericsson, 2006, 46-60; O'Byrne, Clark, & Malakuti, 1997; Tracey et al., 2014, 3.) 

 

Eksperttien toimintaa näyttäisi ohjaavan ja määrittävän laaja ja hyvin järjestäytynyt oman 

alan tietopohja. Tieto voidaan jakaa kahteen erilaiseen tiedon lajiin: deklaratiiviseen 

(declarative) ja proseduraaliseen (procedural) tietoon. Deklaratiivinen tieto on tietoa 

faktoista ja asioista (esim. ohjauksessa ohjausteoriat), kun taas proseduraalinen tieto on 

tietoa siitä, miten joku asia tulee tehdä. Proseduraalinen tieto on välttämätöntä tehokkaassa 

ongelmanratkaisussa. Deklaratiivinen tieto muuttuu proseduraaliseksi tiedoksi käytännön 

toiminnan kautta. Kun tiettyjä toimintoja toistaa riittävän kauan, ne muuttuvat 

automaattisiksi tai alitajuisiksi. Kun tieto on muuttunut proseduraaliseksi, sen kuvaaminen 

tulee hankalaksi ilman siihen liittyvää toimintaa. Eksperttien toiminnalle on tyypillistä, että 

he käyttävät paljon proseduraalista tietoa päätöksenteossa ja ongelmanratkaisussa. 

(O'Byrne et al., 1997, 324.) 

 

Vaikka eksperttien toiminta näyttäisi monilta osin olevan taitavampaa, tarkempaa ja 

nopeampaa kuin noviisien, on heidän toiminnassaan piirteitä, jotka saattavat joissain 

olosuhteissa myös heikentää heidän suoritustensa tasoa tai olla esteenä taitotason 

kehittymiselle. Eksperttien taitavuus sitoutuu usein heidän omaan alaansa tai tiettyyn 

kontekstiin, eikä siitä välttämättä ole hyötyä heidän oman alansa ulkopuolelta tulevien 

ongelmien ratkaisemisessa tai toisenlaisissa konteksteissa. Ekspertit voivat myös olla liian 

itsevarmoja omasta suoriutumisestaan tai heillä voi olla hyvin vahvoja ennakkokäsityksiä 

tai oletuksia omalta alaltaan, mikä vaikuttaa heidän toimintaansa ja ratkaisuihinsa. Tämän 

lisäksi heiltä voi jäädä huomaamatta tietyn tilanteen tai ongelman kannalta merkittäviä 

yksityiskohtia, jotka he ovat voineet sivuuttaa tarkasteluissaan merkityksettöminä. Usein 

eksperttien voi olla myös vaikeaa asettautua noviisien asemaan ja arvioida noviisien taitoja 

tai ajankäyttöä. Tämän vuoksi ekspertit eivät välttämättä ole parhaita mahdollisia opettajia 

noviiseille. (Chi, 2006, 24-27.)  
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4.2 Ohjausasiantuntijuuden määrittäminen 

Eksperttiyden määrittäminen ohjauksessa, kuten muillakin psykologista asiantuntijuutta 

hyödyntävillä aloilla, näyttäisi olevan huomattavasti hankalampaa kuin selvemmin 

rajautuvilla osaamisalueilla. Goodyear (1997) on artikkelissaan tarkastellut eksperttiyttä 

yleensä määritteleviä kriteereitä sekä niiden käyttökelpoisuutta psykologisen 

asiantuntijuuden määrittelemiseen. Yleisesti eksperttiyden katsotaan olevan tiettyyn alaan 

sidottua. Psykologinen asiantuntijuus on kuitenkin niin laajaa ja eri näkökulmiin 

jakautunutta, että sen hallitseminen kokonaisuutena on käytännössä mahdotonta. Siksi 

Goodyear (1997, 257) toteaa, että psykologista asiantuntijuutta tarkasteltaessa määrittelyn 

tulisi koko alan sijasta olla rajattu esim. tiettyyn interventioon tai tietyn erityisryhmän 

kanssa toimimiseen Vaikka psykologisen asiantuntijuuden määritteleminen tällä tavalla 

saattaisi onnistuakin, vaatii eksperttiyden määrittäminen edelleen myös tarkempia 

kriteerejä, joita vasten asiantuntijuuden tasoa voidaan tarkastella.  

 

Goodyear (1997) toteaa, että ongelmaksi psykologisen asiantuntijuuden määrittelemisessä 

nousee nimenomaan se, ettei ole olemassa täysin tyydyttäviä kriteereitä siihen, millaista 

psykologinen asiantuntijuus on. Yleiset eksperttiyttä määrittelevät kriteerit jäävät 

psykologian kentällä monilta osin vajavaisiksi. Yleisissä eksperttiyttä määrittelevissä 

kriteereissä kokemus nähdään eksperttitoiminnan kannalta erityisen merkittäväksi. 

Psykologisen asiantuntijuuden osalta yhteys ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. 

Tutkimuksissa on muun muassa todettu, että terapeutin kokemuksella ja terapian 

tehokkuudella ei näyttäisi olevan suoraa yhteyttä toisiinsa. Kokemuksen kautta syntyvän 

eksperttiyden edellytyksenä on, että mahdollisten virheiden syyt olisivat helposti 

ymmärrettävissä ja että virheistä olisi mahdollista saada heti palautetta. Tämä ei kuitenkaan 

psykologisilla aloilla välttämättä ole mahdollista, esim. ohjauksessa välitöntä palautetta 

ohjaajan toiminnasta on harvoin saatavilla muutoin kuin ohjauskoulutuksissa. Goodyear 

(1997) toteaa, että eksperttiys voidaan nähdä sosiaalisesti rakennettuna käsitteenä, jolloin 

sen keskiössä on, kuten jo edellä todettiin, muiden näkemykset yksilön taitavuudesta. 

Ohjauksessa tämäkään kriteeri ei ole yksiselitteinen: ulkopuolisten havainnointi ohjauksen 

tehokkuudesta tai taitavuudesta saattaa usein perustua hyvin lyhyisiin havainnointeihin ja 
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huomiota kiinnitetään vain joihinkin yksittäisiin toiminnan ulottuvuuksiin. Asiakkaiden 

antama palaute voi myös olla ristiriidassa sen suhteen, onko ohjaajan toiminta 

todellisuudessa ollut tehokasta.  

 

Martin et al. (1989) tarkastelivat tutkimuksessa noviisiohjaajien (n = 12) ja 

konkariohjaajien (n = 12) käsitteellistämistä (conceptualization) suhteessa ohjausprosessiin 

ja asiakkaan erityispiirteisiin. Tutkimukseen osallistuneet konkarit työskentelivät 

opiskelijoiden ohjaajina ja heillä oli vähintään neljän vuoden kokemus tästä työstä. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ohjaajan kokemus ja käsitteellistettävän tehtävän 

yleisyys olivat suhteessa ohjaajan käsitteellistämiskyvyn laajamittaisuuteen. Kokeneilla 

ohjaajilla näyttäisi tutkimustulosten perusteella olevan käytössään laajempaa, 

abstraktimpaa ja yleisempää tietoa ohjauksesta. Tätä tietoa konkarit soveltavat tehokkaasti 

ja tarkasti ohjaussuhteessa, kun tarkastelevat yksittäisen asiakkaan ongelmia tai tilannetta. 

Noviisiohjaajilla käsitteellistäminen on laajempaa ja nojautuu usein pelkästään sen 

hetkisen asiakkaan erityispiirteisiin. Tämän kirjoittajat olettavat johtuvan siitä, että 

noviiseilla ei ole vielä käytössään sen kaltaista laajaa ohjaustietoutta kuin 

konkariohjaajilla. Tutkimustulos on samansuuntainen kuin muilta aloilta saadut 

tutkimustulokset noviisien ja eksperttien toiminnan eroista. Martin et al. (1989) päättelevät, 

että ohjauskokemus kasvattaa asteittain ohjaajan yleistä tietoutta ohjaussuhteesta ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä ja että tätä tietoutta taitavat ohjaajat käyttävät hyväkseen 

ohjatessaan asiakkaita. Toisaalta kirjoittajat toteavat, että ohjauksen kaltaisessa työssä 

ohjaajan vahvat käsitykset ohjauksesta voivat myös haitata yksittäisten asiakkaiden 

kohtaamista. Tällaisissa tapauksissa ohjaajan käsitteellistäminen ei enää välttämättä 

palvele ohjaussuhteen tehokkuutta.  

 

O’Byrne & Goodyear (1997) tarkastelivat tutkimuksessaan noviisi- ja eksperttitasoisten 

psykologien (n = 28) asiakkaan arviointiin käyttämiä strategioita ja niiden välisiä eroja. 

Tämän tutkimuksen ekspertit työskentelivät opiskelijapsykologeina, heillä oli keskimäärin 

13 vuoden työkokemus ja muut alalla toimivat olivat nimenneet heidät eksperteiksi. 

Tutkimuksessa osallistujille esiteltiin asiakaskuvas, jonka perusteella osallistujien tuli 

kertoa, minkälaisia kysymyksiä he esittäisivät asiakkaalla tämän tilanteen ja 

hoitosuunnitelman määrittelemiseksi. Ekspertit kysyivät huomattavasti enemmän 
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kysymyksiä ja heidän kysymyksensä kohdistuivat vähemmän asiakkaan tämän hetkiseen 

tilanteeseen. Noviisien kysymykset puolestaan kohdistuivat enemmän asiakkaan tämän 

hetkiseen ongelmaan. Eksperttien tavoitteena siis näyttäisi olevan kokonaiskuvan saaminen 

asiakkaasta ja tätä kautta ymmärryksen rakentaminen siitä, miksi asiakas reagoi tämän 

hetkiseen ongelmaansa tietyllä tavalla. Toisaalta noviisien ja eksperttien itsevarmuudessa 

tekemiensä arviointien ja hoitosuunnitelmien oikeellisuudesta ei ollut eroa. 

Tutkimustulosten perusteella kokemus näyttäisi vaikuttavan siihen, minkälaista tietoa 

psykologit pyrkivät asiakkaalta saamaan tämän tilanteen määrittelemiseksi, mutta toisaalta 

kokemus ei näyttäisi lisäävän heidän itsevarmuuttaan tekemiensä arvioiden 

oikeellisuudesta.  

  

Eells et al. (2005) tarkastelivat tutkimuksessaan noviisien, kokeneempien ja 

eksperttitasoisten terapeuttien (n = 65) tapaa muodostaa käsitys asiakkaan tilanteesta (case 

formulation) lyhyiden asiakaskuvausten perusteella. Tutkittavat terapeutit edustivat joko 

kognitiivis-behavioraalista tai psykodynaamista näkökulmaa. Eksperteiksi tutkimuksessa 

määriteltiin sellaiset terapeutit, jotka täyttivät vähintään yhden kolmesta kriteeristä: 1) 

terapeutti oli kehittänyt oman menetelmän asiakkaan tilanteen määrittelemiseksi, 2) 

terapeutti oli pitänyt vähintään yhden koulutuksen asiakkaan tilanteen määrittelemisestä 

muille alalla toimiville ja 3) terapeutti oli kirjoittanut vähintään yhden julkaisun 

psykoterapeuttisesta asiakkaan tilanteen määrittelystä. Tutkimustulosten perusteella 

eksperttitasoisten terapeuttien asiakaskuvaukset olivat selkeästi laadukkaampia kuin 

noviisien ja kokeneempien terapeuttien riippumatta terapeutin teoreettisesta orientaatiosta 

tai asiakastapauksesta. Tämän lisäksi eksperttien toimintaprosessi oli systemaattisempi ja 

heidän tekemänsä hoitosuunnitelmat sopivat paremmin asiakkaan tilanteesta tehtyyn 

arvioon. Tutkimustuloksissa hämmentävää oli kuitenkin se, että noviisien tulokset eivät 

juuri eronneet kokeneempien (vähintään kymmenen vuoden kokemus) terapeuttien 

tuloksista. Selitykseksi kirjoittajat epäilevät, että noviiseilla on vähemmän aikaa 

varsinaisesta koulutuksesta, jossa on todennäköisesti opetettu samanlaista toimintatapaa, 

jota ekspertit käyttävät. Kokeneempien terapeuttien varsinaisesta koulutuksesta oli tässä 

tapauksessa jo aikaa, eivätkä he välttämättä ole kokeneet tarvetta hakeutua 

täydennyskoulutukseen, vaan luottivat omiin taitoihinsa (liiallinen itsevarmuus). 
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Kuten edellisessä eksperttiyden yleisiä piirteitä tarkastelleessa luvussa todettiin, eroavat 

ekspertit noviiseista usein siinä, että heidän kognitiivinen toimintansa on kehittyneempää 

kuin noviisien. Edellä tarkasteltujen tutkimusten tulokset näyttäisivät tukevan sitä, että 

myös noviisi- ja konkariohjaajien kognitiivisessa toiminnassa on eroja. Noviisien ja 

konkarien tapa käsitellä tietoa ja etsiä ratkaisuja ongelmiin eroavat toisistaan. Tämä ero 

näkyy mm. siinä, minkä verran ja minkälaista tietoa konkarit tarvitsevat hahmottaakseen 

käsillä olevaa ongelmaa, miten he käsitteellistävät ja kuvaavat asiakkaan tilannetta sekä 

siinä, miten he päättävät edetä asiakkaan ohjausprosessissa. Tästä voitaneen päätellä, että 

vaikka muut eksperttiyttä määrittelevät kriteerit eivät välttämättä päde 

ohjausasiantuntijuuden suhteen, on eksperttien kognitiivisen prosessoinnin kehittyneisyys 

pätevä kriteeri myös ohjausasiantuntijuutta määritettäessä. Kriteerien määrittäminen ei 

kuitenkaan vielä kerro sitä, millä tavalla ohjausasiantuntijuus kehittyy tai millä tavalla sitä 

voisi kehittää esimerkiksi koulutuksilla.   

4.3 Ohjausasiantuntijuuden kehittäminen 

Psykoterapeutteihin kohdistuneissa tutkimuksissa on todettu, että toiset psykoterapeutit 

ovat selkeästi tehokkaampia kuin toiset. Näyttäisi siis siltä, että myös psykologisen 

asiantuntijuuden kentällä on yksilöitä, joiden toiminta suhteessa toisiin alalla toimiviin on 

korkeatasoisempaa. Tämän perusteella voisi päätellä, että myös psykologista 

asiantuntijuutta hyödyntävissä ammateissa, kuten ohjauksessa, on mahdollista kehittyä 

eksperttitasolle. (Tracey et al., 2014, 1.) Ekspertteihin kohdistunut kirjallisuus näyttäisi 

kuitenkin useimmiten kohdistuneen pelkästään siihen, millä tavalla ekspertit toimivat sen 

sijaan, että olisi tarkasteltu eksperttien osaamisen kehittymistä. Asiantuntijoiden 

kouluttamisen kannalta erityisen tärkeää olisi kuitenkin tutkia nimenomaan 

asiantuntijuuden kehittymiseen liittyviä tekijöitä. Ohjausasiantuntijuutta tarkastelleet 

tutkijat ovat kuitenkin joutuneet toteamaan, että ohjaustoiminta on luonteeltaan ennen 

kaikkea sosiaalista ja että toimintaa määrittää enemmän prosessi kuin lopputulos. Tämän 

lisäksi ohjausprosessi ja sen lopputuloksen arviointi ovat luonteeltaan hyvin subjektiivisia. 

Nämä seikat hankaloittavat sen arviointia, miten ohjausasiantuntijuus kehittyy. (O'Byrne et 

al., 1997, 321-322.)  
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Psykologisessa ammattikäytännössä asiantuntijuutta on tarkasteltu kahdesta näkökulmasta: 

käytännössä oppimisen ja erilaisissa instituutioissa (esim. yliopisto) hankitun pätevyyden 

näkökulmista. Käytännössä oppimista määrittelee työskenteleminen todellisten käytännön 

ongelmien parissa itseä kokeneempien ammattilaisten tuella. Teoreettinen opiskelu 

puolestaan sisältää psykologisten teorioiden, käsitteiden ja periaatteiden opiskelua ja 

pätevyyden hankkimista kirjallisten kokeiden kautta (deklaratiivinen tieto). Teoreettisia 

opintoja suorittaneet opiskelijat ovat usein hyviä muistamaan yksityiskohtaista tietoa, 

mutta ongelmaksi heille muodostuu tiedon siirtäminen käytäntöön eli tiedon muuntaminen 

proseduraaliseksi tiedoksi. Tieto on usein opiskeltu siinä muodossa, mikä soveltuu 

opettavan instituution tarpeisiin, eikä se välttämättä sovellukaan sellaisenaan käytäntöön 

tai sitä ei pidetä soveltuvana niissä konteksteissa, joissa käytännön työtä tehdään. (O'Byrne 

et al., 1997, 323.) 

 

Kuten edellisessä luvussa todettiin tutkimustulosten perusteella noviisi- ja konkariohjaajat 

näyttäisivät toimivan eri tavalla. Edellisessä luvussa kuvattujen tutkimusten lisäksi muissa 

tutkimuksissa on todettu, että noviisiohjaajat mm. kysyvät enemmän kysymyksiä, 

välttelevät vaikeita aiheita, tekevät enemmän ehdotuksia ja antavat neuvoja, eivät nosta 

esiin asiakkaan puheen ristiriitaisuuksia, puhuvat enemmän ohjaukseen liittymättömistä 

asioista ja yleensä ottaen heidän asiakkaan puheeseen kohdistamansa responssit ovat 

heikompilaatuisia kuin kokeneempien ohjaajien. Kokeneempien ohjaajien responssit 

puolestaan näyttäisivät olevan monipuolisempia ja enemmän tilanteen ja asiakkaan 

mukaisesti sovellettuja. Tutkimustuloksista ei kuitenkaan selviä, miten ohjaajat oppivat 

soveltamaan ohjaustaitojaan tilanteen tai asiakkaan mukaisesti. (Tracey, Hays, Malone, & 

Herman, 1988, 119.) Hill, Charles & Reed (1981) seurasivat kolmen vuoden ajan 

tohtoritasoiseen ohjauskoulutukseen osallistuneita opiskelijoita (n = 12) selvittääkseen, 

millä tavalla ohjaajien toiminta muuttuu koulutuksen aikana. Tutkimustulosten mukaan 

ohjaajaopiskelijat eivät kokeneet oppineensa koulutuksen aikana uusia perustaitoja, mutta 

heidän edistyneemmät taitonsa kehittyivät eli he oppivat esim. arvioimaan paremmin 

taitojen ja tekniikoiden soveltuvuutta tilanteen ja asiakkaan mukaan.  

 

Hill, Charles & Reedin (1981) tutkimuksen perusteella voitaisiin päätellä, että 

ohjausasiantuntijuuden kehittyminen on kaksitasoista: ensin opitaan hallitsemaan 
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ohjauksen perustaitoja, minkä jälkeen opitaan taitojen soveltamista tilanteen ja asiakkaan 

mukaan oikea-aikaisesti. Tracey, Hays, Malone & Hermanin (1988) tutkimus eri 

kokemustasoilla olevista ohjaajista (n = 67) ei kuitenkaan tue tätä päätelmää. Heidän 

tutkimustulostensa mukaan perustaitojen ja niiden soveltamiseen liittyvien strategioiden 

oppiminen näyttäisi tapahtuvan ainakin joiltain osin yhtä aikaa. Ohjauskokemuksen 

määrän lisääntyminen näyttää kuitenkin tutkimustulosten perusteella muuttavan ohjaajien 

responssien laatua. Kokeneemmat ohjaajat käyttävät enemmän edistyneempiä ohjaustaitoja 

(esim. konfrontaatio), ovat joustavampia erilaisten ohjaustaitojen käyttämisessä sekä 

kykenevät helpommin käsittelemään ohjauksessa esiin tulevia vaikeampia aiheita.  

 

O’Byrne et al. (1997) toteavat noviisi- ja eksperttiohjaajien toimintaa tarkastelevassa 

artikkelissaan, että ohjauskirjallisuus on vaikuttanut ohjaajien ammattimaiseen 

kouluttamiseen siten, että koulutuksissa pyritään ottamaan huomioon niin eri 

koulutettavilla olevat erilaiset tarpeet kuin heidän taitotasonsakin. Noviisien odotetaan 

opettelevan ensin ohjauksen perustaitoja (esim. kuunteleminen, läsnäolo). Perustaitojen 

katsotaan muodostavan pohjan edistyneempien taitojen opiskelulle ja harjoittelulle. 

Koulutuksissa on usein keskeisenä koulutettavien omien taitojen esittäminen ja niiden 

arviointi, mutta toisaalta koulutuksissa harvoin tuodaan näkyvästi esille eksperttitasoiseen 

toimintaan liittyviä piirteitä, vaikka ne saattavat implisiittisesti ollakin mukana koulutuksen 

rakenteissa. O’Byrne et al. (1997, 327) toteavat, että yleinen eksperttien toimintaa 

käsittelevä kirjallisuus voisi luoda suuntaviivoja siihen, miten ohjausasiantuntijuutta 

voitaisiin kouluttaa. He näkevät, että ohjaajien toiminnassa esim. asiakkaan tilanteen 

hahmottaminen on prosessina hyvin pitkälti samanlainen kuin ongelman ratkaiseminen ja 

siihen liittyvät kriteerit yleisessä eksperttejä käsittelevässä kirjallisuudessa. 

Noviisiohjaajille asiakkaan tilanteen määrittely vaatii vaivannäköä, mutta tästä huolimatta 

prosessi voi jäädä pinnalliseksi. Konkariohjaajille prosessi on usein automaattisempi. 

O’Byrne et al. (1997, 328) näkevät, että ohjausasiantuntijuuden kehittyminen on 

pikemminkin itseään toistava kuin lineaarinen prosessi: kehittyminen vaatii niin 

ohjausteorioiden kuin ohjaustoiminnan tarkastelua ja soveltamista jokaisen asiakkaan 

kohdalla erikseen. Tätä kautta ohjaajalle syntyy näkemys siitä, mitkä ovat ohjaukseen 

liittyviä yleisiä piirteitä ja millä tavalla ne ovat sovellettavissa yksittäisten asiakkaiden 

kohdalla. Keskeistä prosessissa on kokemuksesta oppiminen. Ohjaajan toiminta on sitä 

asiantuntevampaa, mitä paremmin hän ymmärtää ohjaajan ja asiakkaan välistä 
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vuorovaikutussuhdetta. Toisin sanoen ohjaaja tulisi kyetä arvioimaan omaa toimintaansa ja 

sen vaikutusta asiakkaaseen sekä päinvastoin.  

 

Tracey et al. (2014) tarkastelevat artikkelissaan psykoterapeuttien eksperttiyden 

kehittymistä ja toteavat, että suurin ongelma eksperttiyden kehittymisessä on 

todennäköisesti laadukkaan, terapeutin työhön ja lopputuloksiin kohdistuvan palautteen 

puute. Kuten aiemmissa luvuissa on todettu, kokemuksesta oppimiseen liittyy vahvasti 

palautteen saaminen tuloksista tai mahdollisista virheistä. Psykoterapiassa palaute 

aikaisemmista arvioinneista ja päätöksistä sekä niiden vaikutuksista joko puuttuu kokonaan 

tai on hankalasti saatavissa. Tämän lisäksi terapian lopputuloksia on vaikea arvioida 

etukäteen, jolloin varsinaisten tulosten arviointi hankaloituu. Tracey et al. (2014, 4) 

toteavat, että vaikka palautetta olisi saatavillakin, se voi usein olla puutteellista. Yksilöillä 

voi myös olla vahva usko siihen, että kokemuksen karttuessa myös asiantuntijuus on 

kasvanut, eivätkä he silloin välttämättä ole motivoituneita ottamaan vastaan kriittistä 

palautetta ja oppimaan siitä. Tracey et al. (2014) näkevät, että psykoterapeuttisen 

asiantuntijuuden kehittämisessä kriittistä olisi kehittää terapeuteille kohdistettua 

systemaattista palautejärjestelmää, jonka kautta he saisivat tietoa mm. asiakkaiden 

pärjäämisestä terapian jälkeen. Tämän lisäksi palautejärjestelmän kautta olisi mahdollista 

tarkastella yksittäisten terapeuttien toimintaa ja tätä kautta päästä kiinni niihin toiminnassa 

ilmeneviin eroihin, joiden kautta toiset terapeutit ovat tehokkaampia kuin toiset. 

Kirjoittajat toteavat, että pelkkä laadukkaan palautteen saatavuus ei kuitenkaan yksin 

ratkaise asiantuntijuuden kehittymistä, vaan terapeutteja tulisi heidän mukaansa rohkaista 

käyttämään palautetta hyödyksi omassa toiminnassaan.  

 

Skovholt & Rønnestad (1992, 508) ovat tutkimuksensa (n = 100 eri-ikäistä ja eri uran 

vaiheissa olevaa terapeuttia ja ohjaajaa) perusteella ehdottaneet nelivaiheista mallia 

ohjausasiantuntijuuden kehittymisestä noviisitasolta eksperttitasolle. Ensimmäistä vaihetta 

he kutsuvat konventionaaliseksi (conventional) vaiheeksi. Tässä vaiheessa 

ohjaajaopiskelija kokee itsensä enemmänkin asiakkaan ystäväksi, eikä välttämättä koe 

itseään päteväksi ohjaamaan asiakasta. Vaihe on tyypillinen vasta-alkajille, joilla ehkä on 

hallussa teoreettista tietoa ohjauksesta, mutta ei vielä käytännön kokemusta alasta. 

Toimintaa määrittää kirjoittajien mukaan enemmän maalaisjärki kuin teoreettiset 
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ohjausmallit. Toista vaihetta kutsutaan siirtymiseksi ammatilliseen vaiheeseen (transition 

to professional training) ja kolmatta ehdolliseksi autonomiaksi (conditional autonomy) 

Näitä vaiheita määrittää opiskelijan pyrkimys kohti asiantuntijuutta, joka tapahtuu 

tarkastelemalla niin ohjausteorioita kuin opettelemalla erilaisia tekniikoita sekä 

tarkastelemalla ja imitoimalla kokeneempien ja taitavampien ohjaajien toimintaa. Neljättä 

vaihetta määrittelevät samat kriteerit kuin muidenkin alojen eksperttien toimintaa kuvaavia 

malleja eli tässä vaiheessa oleva ohjaaja voidaan nähdä ammattilaisena, joka on kykenevä 

tarkastelemaan omaa toimintaansa ja siihen liittyviä prosesseja. Ohjaaja kykenee myös 

soveltamaan teoreettista tietoutta ja erilaisia ohjaustekniikoita omassa toiminnassaan. 

Ohjaajalle on muodostunut vahva näkemys siitä, millaista on taitava ja tehokas ohjaus. 

Ensimmäistä vaihetta lukuun ottamatta kaikissa muissa vaiheissa keskeisinä oppimisen 

muotoina ovat oman toiminnan tarkastelu sekä kognitiivinen prosessointi.  

 

Vaikka kognitiiviset taidot ja niiden kehittäminen on tutkimuksissa todettu keskeiseksi 

eksperttien toiminnassa, ei ohjaajan taitavan tai asiantuntevan toiminnan kannalta 

oleellisten kognitiivisten taitojen määrittely, operationalisoiminen ja kehittäminen ole 

noussut kovinkaan keskeiseksi ohjaustaitokoulutuksissa tai ohjaustutkimuksissa. 

Painopiste ohjaustaitokoulutuksissa on ollut sellaisissa taidoissa, joita on mahdollista 

havainnoida, kuten vuorovaikutustaidoissa. (esim. Etringer, Hillerbrand, & Claiborn, 

1995.) Ohjausasiantuntijuuden kehittämiseksi O’Byrne et al. (1997, 329-331) ehdottavat, 

että ohjauskoulutuksissa tulisi opettaa sellaista deklaratiivista tietoa, josta on hyötyä 

käytännön työssä kohdattavien ongelmien ratkaisemissa. Tämän lisäksi he näkevät, että 

koulutuksissa tulisi opettaa myös varsinaisia ongelmanratkaisutaitoja, mikä tarkoittaisi 

koulutuksessa ainakin toiminnan reflektointia ja mallintamista. Koulutusten tulisi myös 

kehittää osallistujien motivaatiota siten, että he omistautuisivat taitojensa kehittämiselle 

myös koulutuksen jälkeen. O’Byrne et al. (1997) näkevät, että opittuja taitoja tulisi pyrkiä 

harjoittelemaan myös käytännössä ja että olisi tärkeää kehittää myös sellaisia käytäntöjä, 

joiden kautta koulutettavat oppisivat edistyneempiä taitoja. Koulutuksen tulisi myös ottaa 

huomioon se konteksti, jossa koulutettavat käytännössä tulevat työskentelemään sekä 

jäsentää koulutus seuraamaan varsinaista ohjausprosessia siten, että prosessin aikana 

tarvittavia taitoja ja strategioita opetellaan siinä järjestyksessä kuin niitä prosessin aikana 

mahdollisesti tullaan käyttämään. Eells et al. (2005) puolestaan näkevät, että noviiseihin ja 

ekspertteihin kohdistuneita tutkimuksia tulisi koulutuksessa hyödyntää siten, että niitä 
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taitoja, jotka erottuvat eksperttien toiminnassa positiivisina tulisi tietoisesi pyrkiä 

opettamaan myös koulutuksissa. Koska ohjausasiantuntijuuden osalta kokemus ja 

eksperttiys eivät välttämättä näyttäisi kulkevan käsi kädessä, toteavat myös Eells et al. 

(2005), että koulutettavien tulisi olla motivoituneita kehittämään taitojaan senkin jälkeen, 

kun ovat siirtyneet työelämään. (Eells et al., 2005, 587-588.) 

4.4 Yhteenveto 

Eksperttiyttä voidaan tarkastella poikkeuksellisen tai suhteellisen asiantuntijuuden 

näkökulmista. Ensimmäisestä näkökulmasta pyritään tarkastelemaan poikkeuksellisen 

hyvin toimivia henkilöitä tavoitteena ymmärtää, mikä tekee heidän toiminnastaan 

poikkeuksellista. Suhteellisessa näkökulmassa eksperttien toimintaa tarkastellaan suhteessa 

noviiseihin, jolloin lähtökohtana on ajatus, että eksperttitasoista toimintaa on mahdollista 

oppia ja että noviisit voivat ajan myötä kehittyä eksperteiksi. Eri alojen asiantuntijoihin 

kohdistuneiden tutkimusten perusteella eksperttitoiminnassa erityistä näyttäisi olevan 

monimutkainen suhde, jossa kokemuksen kautta omalta alalta kerättyä tietoa osataan 

soveltaa oikealla tavalla erilaisissa tilanteissa ottaen samalla huomioon tilanteeseen 

liittyvät erityispiirteet. Nimenomaan kognitiivisen prosessoinnin korkeatasoisuus näyttäisi 

erityisesti määrittelevän eksperttien toimintaa. Tämän lisäksi verrattuna noviiseihin 

eksperttien toimintaa määrittää suoritusten tehokkuus ja tarkkuus sekä noviiseja parempi 

kyky arvioida omaa toimintaansa ja ajatteluprosessejaan (metakognitio). Vaikka 

eksperttien toiminta noviiseihin verrattuna on monilla tavoilla korkeatasoisempaa, voi 

eksperttiydessä piillä myös ”sudenkuoppia”, jotka joko heikentävät eksperttien toimintaa 

tai estävät taitojen kehittymistä. Ekspertit saattava mm. olla liian itsevarmoja omasta 

toiminnastaan tai heillä voi olla hyvin vahvoja ennakkokäsityksiä ja oletuksia omasta 

alastaan, mikä saattaa näkyä heidän suorituksessaan. Tämän lisäksi eksperttiys on usein 

sidottua tiettyyn alaan, eikä korkeatasoinen toiminta siten välttämättä siirry alan 

ulkopuolisiin tilanteisiin tai ongelmanratkaisuun.  

 

Selvästi rajatuilla osaamisalueilla on havaittu yhteys kokemuksen ja eksperttiyden välillä, 

mutta monitahoisemmilla ja joustavammin määrittyvillä aloilla yhteys ei välttämättä ole 

näin selvä. Esimerkiksi psykologista asiantuntijuutta hyödyntävissä ammateissa, kuten 

ohjaus tai psykoterapia, kokemus ei välttämättä takaa sitä, että henkilön toiminta olisi 
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asiantuntijatasoista. Ohjausasiantuntijuuden määrittäminen näyttäisi olevan yleensä ottaen 

varsin hankalaa. Yleiset eksperttiyttä määrittävät kriteerit eivät ohjauksen kentällä 

välttämättä päde tai ne ovat hankalasti operationalisoitavissa, mikä hankaloittaa yleisen 

ohjausasiantuntijuuden määrittelemistä. Noviisi- ja konkariohjaajia tarkastelleissa 

tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että konkarien toiminta eroaa noviisien toiminnasta ja 

erityisesti kognitiivisen prosessoinnin osalta. Noviisien ja konkarien tapa käsitellä tietoa ja 

etsiä ratkaisuja ongelmiin eroavat toisistaan. Tämä ero näkyy mm. siinä, minkä verran ja 

minkälaista tietoa konkarit tarvitsevat hahmottaakseen käsillä olevaa ongelmaa, miten he 

käsitteellistävät ja kuvaavat asiakkaan tilannetta sekä siinä, miten he päättävät edetä 

asiakkaan ohjausprosessissa. Tämän lisäksi ohjaustilanteessa kokeneempien ohjaajien 

asiakkaan puheeseen kohdistamat responssit näyttäisivät olevan monipuolisempia ja 

enemmän tilanteen ja asiakkaan mukaan sovitettuja kuin noviisien.  

 

Terapian tuloksia tarkastelleet tutkimukset ovat todenneet, että toiset terapeutit ovat 

tehokkaampia kuin toiset, mikä puoltaisi sitä, että myös psykologista asiantuntijuutta 

hyödyntävissä ammateissa on olemassa eksperttejä. Tutkimus ei ole juurikaan kohdistunut 

siihen, miten esim. ohjausasiantuntijuus kehittyy. Ohjausasiantuntijuuden kehittymistä tai 

sen arviointia vaikeuttaa ohjauksen sosiaalinen luonne sekä niin ohjausprosessin kuin sen 

lopputulostenkin arvioinnin subjektiivisuus. Ohjauskoulutuksissa näytettäisiin ajattelevan, 

että noviisien tulee oppia ensin tiettyjä perustaitoja, jotka muodostavat pohjan käytännössä 

toimimiselle. Tämän jälkeen on mahdollista kehittyä edistyneemmissä taidoissa sekä 

taitojen tilanteen mukaisessa soveltamisessa. Toisin sanoen kehittyminen noviisista 

ekspertiksi nähdään kaksitasoisena. Tutkimuksissa on kuitenkin saatu tuloksia, joiden 

perusteella näyttäisi siltä, että perustaitojen ja niiden soveltamiseen liittyvien strategioiden 

oppiminen tapahtuu ainakin joltain osin yhtä aikaa. Vaikka kognitiiviset taidot ja niiden 

kehittyminen näyttäisivät liittyvän suoraan myös ohjausasiantuntijuuteen, ei 

ohjauskoulutuksissa ole juurikaan perehdytty kognitiivisten taitojen operationalisointiin ja 

kouluttamiseen. Ohjausasiantuntijuuden kehittymiseen saattaa vaikuttaa myös se, että 

kokemuksen kautta oppimisessa palautteen merkitys on suuri, eikä suoraa palautetta 

ohjaajan toiminnasta tai ohjausprosessin lopputuloksista ole välttämättä käytännön työssä 

saatavilla. Voi myös olla, että palautetta ei välttämättä edes haluta hyödyntää omien 

taitojen kehittämisessä, koska taustalla on vahva oletus siitä, että kokemus kerryttää myös 
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asiantuntijuutta. Siksi olennaista ohjausasiantuntijuuden kehittymisessä olisikin ohjaajien 

oma motivaatio itsensä ja omien ohjaustaitojensa jatkuvaan kehittämiseen.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiset ohjaustaidot aloittelevilla ohjaajilla 

(noviisiohjaajat) ja kokeneemmilla ohjaajilla (konkariohjaajat) oli heidän aloittaessaan 

konsultatiivisella työotteella toteutetun ohjaustaitokoulutuksen Oulun yliopiston 

kasvatuspsykologian klinikalla. Tämän lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, millä tavalla 

konsultatiiviseen työotteeseen kuuluvan intervention (superviisorilta ja havainnoitsijoilta 

saatu palaute ohjausharjoituksen puolivälissä) vaikutus näkyi koulutettavien 

ohjaustaidoissa ohjausharjoituksen jälkimmäisellä puolikkaalla. Keskeisenä tutkimuksessa 

olivat myös noviisi- ja konkariohjaajien ohjaustaitojen erot sekä ensimmäisellä että toisella 

ohjausharjoituksen puolikkaalla. Tutkimustulosten avulla pyrittiin vastaamaan seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin:  

1) Millainen on noviisiohjaajan ohjaustaitoprofiili? 

2) Millainen on konkariohjaajan ohjaustaitoprofiili? 

3) Miten noviisiohjaajan ja konkariohjaajan ohjaustaitoprofiilit eroavat toisistaan? 

 

Edellisissä luvuissa läpikäydyn kirjallisuuskatsauksen kautta tutkimuksen kannalta 

olennaiset käsitteet määriteltiin seuraavasti:  

Noviisiohjaajaksi tässä tutkimuksessa määriteltiin sellaiset ohjaustaitokoulutukseen 

osallistuvat henkilöt, jotka eivät olleet aikaisemmin tehneet ohjaustyötä, mutta joilla 

kuitenkin oli teoreettista tietoa ohjauksesta ja ohjaustaidoista.  

Konkariohjaajiksi puolestaan määriteltiin sellaiset ohjaustaitokoulutukseen osallistuvat 

henkilöt, joiden koulutushetken mukaiseen työtehtävään ammattinimikkeen perusteella 

kuului ohjaus- tai vuorovaikutustyötä, joilla oli vuorovaikutustyöhön pätevöittävä 

ammattitutkinto ja / tai pitkähkö työkokemus vuorovaikutustyöstä.  

Ohjaus määriteltiin tässä tutkimuksessa ohjaajan ja asiakkaan välisessä ohjaussuhteessa 

tapahtuvaksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on edesauttaa psykologista muutosta 

asiakkaassa siten, että hän kykenee paremmin käsittelemään elämäänsä liittyviä asioita.  

Ohjaussuhde määriteltiin ohjaajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen perustuvaksi 

suhteeksi, jota määrittävät ohjaajan ja asiakkaan roolit sekä ohjaukselle asetetut tavoitteet. 

Tässä tutkimuksessa ohjaussuhdetta tarkasteltiin konsultatiivisella työotteella toteutetussa 

ohjausharjoituksessa.  
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Ohjaustaidot määriteltiin sellaisiksi ohjaajan ohjaustyössään käyttämiksi taidoiksi, jotka 

tutkimusten perusteella edesauttavat ohjaussuhteen luomista, ylläpitoa sekä ohjauksen 

tavoitteiden saavuttamista. Tässä tutkimuksessa ohjaustaidot määrittyivät ohjaajan 

toimintaa arvioivan SVRS – mittarin (tarkemmin luvussa 5.3) keskeisten 

ohjaustaitokriteerien mukaisesti. Osallistujien ohjaustaitojen arviointi perustui tässä 

tutkimuksessa ainoastaan SVRS – mittarin mukaisiin kriteereihin.  

Ohjaustaitokoulutusmalliksi määriteltiin ohjaustaitojen kouluttamista varten kehitetty 

metodi, joka perustuu ohjausteoriaan tai – teorioihin sekä ohjaustutkimuksista saatuihin 

tuloksiin. Tässä tutkimuksessa ohjaustaitokoulutusmalli oli konsultatiivinen työote.  

5.1 Osallistujat 

Osallistujina tässä tutkimuksessa oli Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla 

konsultatiivisella työotteella järjestettyihin koulutuksiin osallistuneita koulutettavia. 

Osallistujia tutkimuksessa oli neljätoista (n = 14). Osallistujista seitsemän oli 

noviisiohjaajia (n = 7) ja seitsemän konkariohjaajia (n = 7).  

 

Vuodesta 2004 lähtien Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla konsultatiivisella 

työotteella järjestettyihin ohjauskoulutuksiin on osallistunut noin 100 opiskelijaa ja 84 

Oulun seudulla toimivaa oppilashuollossa ja erityisopetuksen parissa työskentelevää 

henkilöä (SOLMU -koulutus, kts. esim. Soini et al., 2012, 3). Opiskelijoille suunnatuissa 

koulutuksissa tavoitteena on ollut osallistujien ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen 

kehittäminen. SOLMU -koulutuksen keskeisinä tavoitteina on puolestaan ollut 1) 

osallistujien ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, 2) työnohjauksellisen tuen 

tarjoaminen vertaistyöskentelyn avulla, 3) ohjauksellisten innovaatioiden kehittäminen, 

sekä 4) ohjauksellisen työotteen vakiinnuttaminen osallisten edustamissa organisaatioissa. 

Molemmissa tapauksissa ohjausharjoitukset oli videoitu kyseisen koulutuksen palautteen 

antoa sekä tutkimustarkoituksia varten.   

 

Noviisiohjaajat (n = 7) olivat Oulun yliopiston opiskelijoita, joilla ei ollut aikaisempaa 

kokemusta ohjaustaitoja vaativista työtehtävistä. Kurssit, joiden yhteydessä he osallistuivat 

ohjauskoulutukseen, sisälsivät kuitenkin teoreettista johdatusta ohjaukseen ja 
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konsultatiiviseen työotteeseen. Tutkimukseen valitut osallistujat olivat osallistujina 

kahdessa eri aikaan järjestetyssä koulutuksessa ja osallistuivat koulutuksen aikana yhteen 

ohjausharjoitukseen. Kaikki noviisiohjaajat olivat naisia. Konkariohjaajat (n = 7) olivat 

SOLMU -koulutuksen osallistujia, joiden työnkuvaan koulutushetken ammattinimikkeen 

perusteella kuului ohjaus- tai vuorovaikutusyötä (esim. erityisopettaja, koulupsykologi, 

koulukuraattori). Tämän lisäksi osallistujien ammattinimikkeiden perusteella heillä oli 

ohjaus- tai vuorovaikutustyöhön pätevöittäviä opintoja tai ammattitutkinto sekä 

suhteellisen pitkä työkokemus ohjaus- tai vuorovaikutustyöstä. SOLMU -koulutus sisälsi 

vuoden kestävän koulutuksen aikana yhteensä kaksi ohjausharjoitusta. Tämän tutkimuksen 

aineistona oli koulutuksen ensimmäisen ohjausharjoituksen videotallenteet. Kaikki 

konkariohjaajat olivat naisia.  

5.2 Menetelmä  

Tämän tutkimuksen menetelmänä oli havainnointi. Havainnoinnin avulla on mahdollista 

selvittää, mitä tilanteessa todella tapahtuu ja saada välitöntä tietoa yksilöiden, ryhmien tai 

organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Havainnoinnin avulla saadaan tietoa, 

toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimivansa. Havainnoinnin menetelmiä on useita 

ja niitä voidaan kuvata kahdella jatkumolla: 1) kuinka tiukasti säädeltyä havainnointi on ja 

2) millainen havainnoijan rooli tilanteessa on. Havainnointi voi olla hyvin systemaattista ja 

tarkasti jäsenneltyä tai se voi olla täysin vapaata ja luonnolliseen toimintaan mukautunutta. 

Havainnoitsija voi olla tarkkailtavan ryhmän jäsen tai hän voi olla täysin ulkopuolinen. 

Systemaattista havainnointia käytetään kvantitatiivisesti painottuneessa tutkimuksessa, kun 

taas osallistuva havainnointi on kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmä. Havainnoinnista 

esiintyy kuitenkin monenlaisia välimuotoja, joiden kautta voidaan tuottaa sekä 

kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusaineistoa. (Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara, 2004, 

201-204.) Havainnointi keinona on hyvä juuri ohjaus- tai terapiasuhteen tutkimiseen, koska 

erityisesti systemaattisesti toteutettuna se tarjoaa välitöntä tietoa siitä, mitä ohjaus- tai 

terapiatilanteessa itse asiassa tapahtui, Osallistujilta kerätyssä aineistoissa on usein 

ongelmana kertomusten monikerroksisuus sekä kertomuksiin syntyvät yksilökohtaiset 

tulkinnat tilannekohtaisista tapahtumista. Ohjaus- ja terapiatutkimuksissa havainnointi 

tapahtuu usein katsomalla ja kuuntelemalla videotallenteita tai äänitteitä ohjaus- ja 

terapiaistunnoista. (McLeod, 2003, 146-147.) Tämän tutkimuksen havainnointi oli 

systemaattista havainnointia. Havainnoitsijana toiminut tutkija oli ulkopuolinen itse 
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havainnointilanteesta, koska ohjaustilanteiden havainnointi ja ohjaustaitojen arviointi 

tapahtui videotallenteiden avulla. 

 

Systemaattisessa havainnoinnissa olennaisinta on erilaisten luokitteluskeemojen laatiminen 

ja käyttö. Havainnointi voi kohdistua esim. tutkittavien kielelliseen vuorovaikutukseen, 

laajempiin tapahtumiin tai yksittäisiin liikkeisiin ja liikesarjoihin. Havainnot pyritään 

tekemään ja tallentamaan systemaattisesti ja tarkasti. Tässä apuna ovat tietyn asian 

havainnointia varten kehitetyt arviointiskaalat tai mittarit, joita on enenevissä määrin 

kehitetty myös ohjaus- ja terapiatutkimuksen arviointiin. Erilaisten havainnointiskaalojen 

ja – mittareiden etuna on, että niiden avulla voidaan tuottaa systemaattista ja standardoitua 

kvantitatiivista aineistoa. Mittareiden käyttämisen edellytyksenä kuitenkin ovat mm. 

selkeän koodausmanuaalin muotoileminen, arvioitsijoiden kouluttaminen sekä 

monitorointi, että eri havainnoitsijat luokittelevat ja koodaavat valittuja kohteita samalla 

tavalla.  (Hirsjärvi et al., 2004, 204-205; McLeod, 2003, 147.) 

 

Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla on kehitetty ohjaustoiminnan arviointiin 

soveltuva havainnointimittari Counselor Response Observation System (CROS). CROS - 

mittari (Rantanen, 2014; Rantanen & Soini, 2013) keskittyy tarkastelemaan ohjaajan 

asiakkaan puheeseen kohdistamia responsseja ja tätä kautta arvioimaan ohjauksen laatua. 

Mittari koostuu kahdesta osa-alueesta, joista Counselor Response Coding System (CRCS) 

koodaa ohjaajan tyypillisiä verbaalisia responsseja ja Skilled Verbal Responding Scale 

(SVRS) ohjauksen taitavuutta. Tässä tutkimuksessa osallistujien ohjaustaitoja arvioitiin 

videoiduista ohjaussessioista SVRS – mittarin avulla. SVRS – mittari perustuu Okunin 

(2008) ja Truaxin & Carkhuffin (1972) ajatuksiin ohjaussuhdetta fasilitoivasta, 

asiakaskeskeisestä ohjauksesta. Tässä ajattelutavassa ohjaus määritellään toiminnaksi, 

jossa ohjaaja omalla toiminnallaan auttaa asiakasta tarkastelemaan ja ymmärtämään omaa 

ongelmaansa. Tällöin keskeiseksi muodostuu ohjaajan keskittyminen asiakkaan viestiin 

henkilökohtaisella, johdonmukaisella ja perusteellisella tavalla. SVRS - mittarissa nämä 

ominaisuudet nähdään ohjaajan taitavana toimintana. (Rantanen, 2014, 37-38.) CROS – 

mittarin käyttäminen havainnoinnin apuvälineenä edellyttää mittarin käyttöön 

perehdyttävää koulutusta sekä CRCS -mittarin että SVRS – mittarin osalta videoitujen 

ohjausharjoitusten arviointitestien läpäisemistä vähintään 80 % tarkkuudella vastauksista. 
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Tämän tutkimuksen toteuttaja on käynyt mittarin käyttöön perehdyttävän koulutuksen 

keväällä 2014. Koulutus sisälsi kahdeksan tuntia perehdytystä CRCS – mittariin sekä 

kahdeksan tuntia SVRS – mittariin. Molempien mittarien osalta testit on läpäisty riittävällä 

tarkkuudella. 

 

SVRS - mittarin avulla mitataan kokonaisia ohjaussessioita ja mittaria sovelletaan yleensä 

ohjaussession havainnoimisen jälkeen. Mittari sisältää kaksi faktoria: ohjaajan toiminnan 

johdonmukaisuuden ja asiakaskeskeisyyden (kuvio 3). Molemmat faktorit sisältävät kolme 

arvioitavaa ohjaustaitokriteeriä eli SVRS – mittari sisältää kaiken kaikkiaan kuusi erillistä, 

arvioitavaa ohjaustaidon kriteeriä. Ohjaajan toiminnan asiakaskeskeisyyttä mitataan 

seuraavien kriteerien kautta: 1) puhuuko ohjaaja asioista, joista asiakas ei ole puhunut, 2) 

käyttääkö ohjaaja avoimia kysymyksiä ja 3) kertooko ohjaaja näkemyksiään, mielipiteitään 

tai neuvoo asiakasta ilman, että asiakas pyytää. Johdonmukaisuutta mittaava faktori 

puolestaan koostuu seuraavista kriteereistä: 1) pysyykö ohjaaja asiakkaan kuvaamissa 

huolissa tai pyrkii selvittämään, mikä asiakasta huolettaa, 2) tarkentaako ohjaaja asiakkaan 

ilmauksia ja 3) jättääkö ohjaaja vastaamatta asiakkaan ilmaisemaan viestiin. 

Asiakaskeskeisyys ja johdonmukaisuus ovat suoraan yhteydessä sellaiseen 

vuorovaikutukseen, joka aktivoi asiakasta, edistää ohjaussuhteen luomista ja fokusoi 

huomion niihin alueisiin, joita asiakas pitää ongelmallisina. Tiivistetysti SVRS - mittarin 

avulla voidaan mitata, missä määrin asiakaskeskeisen ohjauksen elementit toteutuvat 

ohjaajan toiminnassa. (Rantanen, 2014, 37-38, 54.)  
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Kuvio 3. SVRS -mittari (mukaillen Rantanen & Soini, 2013, 10) 

 

SVRS – mittarin kriteereitä arvioidaan 4-portaisella Likert -asteikolla (0-3 pistettä), jolloin 

mittarin maksimipistemääräksi muodostuu 18 pistettä ja minimipistemääräksi 0 pistettä. 

Pisteytysohje on esitetty taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. SVRS -mittarin pisteytyskriteerit (mukaillen Rantanen, 2014, 71)  
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Ohjaussession havainnoinnissa kiinnitetään huomiota ohjaajan asiakkaan puheeseen 

kohdistamiin verbaalisiin responsseihin. Tässä tutkimuksessa pisteytys toteutettiin 

katsomalla videolta jokainen ohjausharjoitus (ohjaussession puolikas) erikseen ja 

arvioimalla responsseittain ohjaajan toimintaa. Ohjausharjoituksen lopussa tehtiin 

kokonaisarvio siitä, miten ohjaaja harjoituksen aikana toimi ja muodostettiin ohjaajalle 

SVRS – mittarin avulla pisteytetty ohjaustaitoprofiili. Pisteytysten oikeellisuuden 

varmistamiseksi kukin ohjausharjoitus havainnoitiin ja pisteytettiin useampaan kertaan 

(keskimäärin 2-3 kertaa). Tämän lisäksi muutamia tapauksia havainnoitiin ja arvioitiin 

yhdessä muiden kasvatuspsykologian klinikan tutkijoiden kanssa, jotta tutkijasta 

mahdollisesti johtuvat arviointipainotukset saatiin karsittua mahdollisimman vähiin. Kukin 

ohjausharjoitus (ohjaussession puolikas) kesti noin 10 minuuttia.  

 

Ohjaajien responssien määrät vaihtelivat tässä tutkimuksessa varsin paljon (taulukko 4). 

Responssimäärien vaihtelu ei kuitenkaan vaikuta yksittäisen ohjaajan pisteytyksiin, sillä 

ohjausharjoitus arvioidaan kokonaisuutena sen mukaan missä määrin SVRS – mittarin 

mukaiset verbaaliset toimintatavat ohjausharjoituksen aikana ohjaajan toiminnassa 

esiintyvät.  

 

      

 
Ohjausharjoitus 1 Min Max KA 

 

 
Noviisit 11 25 18 

 

 
Konkarit 5 34 14 

 
      

 
Ohjausharjoitus 2 Min Max KA 

 

 
Noviisit 8 20 15 

 

 
Konkarit 7 20 11 

 
      Taulukko 4. Ohjaajien responssien määrät ohjausharjoituksissa 

5.3  Aineisto 

Tämän tutkimuksen aineistoina olivat osallistujien (n = 14) videoitujen ohjausharjoitusten 

SVRS – mittarin avulla laaditut ohjaajakohtaiset pisteytykset. Kuten edellä todettiin, 

konsultatiiviseen työotteeseen kuuluu ohjausharjoituksen puolivälissä toteutettu 

interventiovaihe. Tässä tutkimuksessa interventiota edeltävä ja sen jälkeen tuleva 
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ohjausharjoituksen puolikas arvioitiin erikseen ja näin muodostuneista kahdesta 

arvioinnista käytettiin tässä tutkimuksessa nimitystä ”ohjausharjoitus 1” tai ”ensimmäinen 

ohjausharjoitus” (ohjausharjoituksen puolikas ennen interventiota) ja ”ohjausharjoitus 2” 

tai ”toinen ohjausharjoitus” (intervention jälkeinen ohjausharjoituksen puolikas). Näin 

ollen jokaiselle osallistujalle muodostui kaksi erillistä ohjaustaitojen arviointikohtaa 

(yhteensä 28 erillistä SVRS –pisteytettyä ohjaustaitoprofiilia).  

 

Pisteytys mahdollisti ohjaustaitoprofiilin kuvailun molempien tutkittavien ryhmien 

(noviisiohjaajat ja konkariohjaajat) sisällä ennen ja jälkeen intervention sekä intervention 

vaikutuksen tarkastelun ohjaustaitoprofiileihin. Tämän lisäksi mahdollistui ryhmien 

välinen vertailu ohjaustaitojen ja intervention vaikutuksen osalta. Vertailua voitiin tehdä 

myös SVRS - mittarin kahden faktorin eli asiakaskeskeisyyden ja johdonmukaisuuden sekä 

mittarin sisältämien kuuden ohjaustaitoja mittaavan kriteerin osalta. Lisäksi ohjauksen 

taitavuutta arvioitiin jakamalla SVRS – pisteiden mukaiset ohjaustaitoprofiilit kolmeen 

kategoriaan: 1) heikot ohjaustaidot = 0-6 SVRS –pistettä, 2) keskimääräiset ohjaustaidot = 

7-11 SVRS –pistettä ja 3) taitava ohjaus = 12-18 SVRS –pistettä.  Kategorisointi 

mahdollisti karkeamman tason arvion siitä, miten ohjaustaidot muuttuivat noviisi- ja 

konkariryhmissä interventiovaiheen jälkeen.  

5.4  Aineiston analyysi 

Käyttäytymistieteissä sovelletut tilastolliset menetelmät voidaan jakaa kuvaileviin 

(descriptive statistics) ja päätteleviin (inferential statistics). Kuvailevan tilastotieteen 

tavoitteena on tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä kerätyn numeerisen tai 

kvantitatiivisen aineiston avulla kuvata tai esitellä tutkittavaa ilmiötä. Kuvailevan 

tilastotieteen työkaluja ovat mm. tilastografiikka, tilastolliset tunnusluvut (esim. keskiarvo, 

mediaani, varianssi, keskihajonta) sekä tilastolliset mallit. Tilastollisessa päättelyssä 

puolestaan tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä kerättyjen kvantitatiivisten tietojen 

avulla pyritään tekemään johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä verrattuna tutkimuksen 

perusjoukkoon. Tilastollisen päättelyn työkaluja ovat tilastolliset mallit ja tilastollinen 

testaus. Kuvailevaa tilastotiedettä ja tilastollista päättelyä käytetään tutkimuksissa yleensä 

käsi kädessä. (McLeod, 2003, 43-44.) Tämän tutkimuksen tavoitteena oli analysoida 

noviisi- ja konkariohjaajien SVRS – mittarilla arvioituja ohjaustaitoja ennen ja jälkeen 
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palauteintervention. Kuvailussa apuna olivat tilastografiikka sekä tunnuslukujen, lähinnä 

keskiarvojen, tarkastelu. Tämän lisäksi aineistoa analysoitiin keskiarvojen testaukseen 

tarkoitettujen tilastollisten menetelmien avulla.   

 

Lähtökohtana tutkimukseen sopivan tilastollisen menetelmän valitsemisessa on aineiston 

normaalisuuden arviointi eli sen arviointi, millä tavalla aineistossa olevat havainnot ovat 

järjestäytyneet aineiston keskimääräisen arvon ympärille. Normaalisuuden arviointiin 

liittyy olennaisesti se, että aineisto on vähintään välimatka-asteikollista. Normaalijakauman 

tarkastelussa voidaan käyttää apuna erilaisia testejä. Tällaisia ovat mm. Shapiro-Wilkin ja 

Kolmogorov-Smirnovin testit, joista ensin mainittua suositellaan käytettäväksi, mikäli 

havaintoja on vähemmän kuin 50. Tämän lisäksi jakauman muotoa voidaan tarkastella 

visuaalisesti sekä vinous- ja huipukkuuskertoimien (skewness, kurtosis) avulla. Vaikka 

aineisto olisikin normaalisti jakautunut, havainnot harvoin ovat täysin symmetrisesti 

jakautuneet. Tästä johtuen jakauma yleensä on johonkin suuntaan vino tai huipukas. 

(McLeod, 2003, 43-46; L. Nummenmaa, 2009, 155.) Mikäli vinous- ja huipukkuusarvot 

ovat pienempiä kuin raja-arvo 1,96, jakauman voidaan olettaa noudattavan 

normaalijakaumaa. Tässä tutkimuksessa sekä jakauman vinoutta että sen huipukkuutta 

arvioivat tunnusluvut olivat raja-arvoa 1,96 pienempiä (taulukko 5) molemmissa ryhmissä 

sekä molempien ohjausharjoitusten osalta. Sekä Kolmogorov-Smirnovin että Shapiro-

Wilkin testien arvot ovat raja-arvoa suurempia (p > 0,05), minkä lisäksi myös jakaumien 

visuaalinen tarkastelu osoitti jakaumien noudattavan normaalijakaumaa (kuviot 5 ja 6).  

 
Ohjausharjoitus 1   Vinous Huipukkuus 

Kolmogorov-
Smirnov Shapiro-Wilk 

 

 
Noviisit 

 

1,14 -0,32 0,2 0,24 

 

 
Konkarit 

 

-0,54 -0,87 0,2 0,647 

 
        

 
Ohjausharjoitus 2   Vinous Huipukkuus 

Kolmogorov-
Smirnov Shapiro-Wilk 

 

 
Noviisit 

 

0,97 -0,5 0,2 0,374 

 

 
Konkarit 

 

-0,2 -1,28 0,2 0,367 

 

        Taulukko 5. Aineiston normaalisuuden tarkastelu tunnuslukujen valossa 
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Kuvio 5. Ohjausharjoitus 1, normaalisuuden tarkastelu 

 

 
Kuvio 6. Ohjausharjoitus 2, normaalisuuden tarkastelu.  

 

 

Vaikka normaalisuuden tarkastelu osoitti, että aineisto näyttäisi noudattavan 

normaalijakaumaa, tulee tilastollisten menetelmien valinnassa kuitenkin ottaa huomion 

myös muita aineistoon liittyviä ehtoja, kuten otoksen koko ja muodostaminen sekä 

aineiston asteikollisuus. Parametrittomat testit soveltuvat tilanteeseen, jossa otos on pieni 

(alle 20 tutkittavaa), otos ei välttämättä ole satunnainen, muuttujat eivät noudata 

normaalijakaumaa ja mittaus on luokittelu- tai järjestysasteikollinen (esim. Likert -

asteikollinen arviointi). (Metsämuuronen, 2004, 3.) Tämän tutkimuksen otos oli 14 

henkilöä, eikä tätä otosta valittu satunnaisesti perusjoukosta. Lisäksi SVRS – mittarilla 

toteutettu arviointi oli Likert -asteikollinen, mikä tuotti järjestysasteikollista kvantitatiivista 

aineistoa. Nämä tekijät puolsivat parametrittomien testausmenetelmien valitsemista 
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aineiston analyysiin, kun tavoitteena oli vertailla osallistujien ohjaustaitoja kahden 

ohjausharjoituksen ja tutkittavien ryhmien välillä.  

 

Intervention vaikutusta noviisi- ja konkariohjaajien ohjaustaitoihin, toisin sanoen 

ohjausharjoituksen 1 ja ohjausharjoituksen 2 välistä eroa ja sen tilastollista merkittävyyttä, 

testattiin Wilcoxonin merkkitestillä. Wilcoxonin merkkitesti soveltuu tilanteisiin, joissa 1) 

kyseessä on parittainen tai kaltaistettu mittaus, 2) kustakin mittausparista pystytään 

sanomaan, kumpi arvoista on suurempi ja kumpi pienempi ja 3) havaintojen väliset erot 

pystytään laittamaan suuruusjärjestykseen (Metsämuuronen, 2004, 100). Noviisi- ja 

konkariryhmien välistä eroa ohjaustaidoissa ja eron tilastollista merkittävyyttä testattiin 

Mann-Whitneyn U-testillä, joka sopii kahden riippumattoman keskiarvon vertailuun 

tilanteessa, jossa kaksi keskiarvoa (tai mediaania) on saatu mittaamalla vähintään kahdelta 

ryhmältä sama ominaisuus. U-testi soveltuu nimenomaan pienten otosten keskiarvojen 

vertaamiseen ja se on suuremmille otoksille tarkoitetun t-testin parametriton vastine. U-

testiä käytettäessä havaintojen tulee olla toisistaan riippumattomia, mikä toteutui tässä 

tutkimuksessa, koska vertailtavana oli kaksi erillistä ryhmää, joita oli arvioitu samalla 

mittarilla. (Metsämuuronen, 2004, 181-182; L. Nummenmaa, 2009, 261.) Testaukset 

suoritettiin SPSS - ohjelman avulla.  
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6 TULOKSET  

Tässä luvussa käydään läpi aineiston analyysin perusteella saadut tutkimustulokset. Luvun 

rakenne etenee tutkimuskysymysten mukaisesti. Ensin tarkastellaan noviisiohjaajien ja 

konkariohjaajien ohjaustaitoprofiileja ensimmäisessä ja toisessa ohjausharjoituksessa sekä 

ohjausharjoitusten välisiä eroja ja erojen tilastollista merkittävyyttä. Kolmannessa 

alaluvussa verrataan noviisi- ja konkariohjaajien ohjaustaitoprofiileja molemmissa 

ohjausharjoituksissa sekä tarkastellaan erojen tilastollista merkittävyyttä. 

6.1 Noviisiohjaajan ohjaustaitoprofiilin kuvaus 

Tässä luvussa tarkastellaan tähän tutkimukseen osallistuneiden noviisiohjaajien (n = 7) 

ohjaustaitoprofiilia. Ohjaustaitoprofiilia tarkastellaan erikseen molempien 

ohjausharjoitusten osalta, minkä lisäksi tarkastellaan ohjausharjoitusten välistä eroa ja tätä 

kautta intervention vaikutusta ohjaustaitoprofiiliin.  

 

Kuviossa 6 on esitetty noviisiohjaajien SVRS – mittarilla arvioitu ohjaustaitoprofiili 

ohjausharjoituksessa 1. Koko ryhmän keskiarvo ensimmäisessä ohjausharjoituksessa oli 

7,86 pistettä (maksimipistemäärä 18 pistettä). Tarkasteltaessa noviisiohjaajien 

kriteerikohtaisia pisteytyksiä ensimmäisessä ohjausharjoituksessa noviisiohjaajat 

näyttäisivät suhteellisen hyvin tarkentaneen asiakkaan viestiä (keskiarvo = 2,29) sekä 

pysyneen asiakkaan puheessa (keskiarvo = 1,57). Toisaalta noviisiohjaajat tarjosivat paljon 

omia neuvojaan ja mielipiteitään (keskiarvo = 0,71) ja toivat keskusteluun sellaisiakin 

asioita, joista asiakas ei välttämättä ollut puhunut (keskiarvo = 1,00). Vaikka ohjaajat 

tarkensivat asiakkaan puheeseen ja pysyivät usein asiakkaan puheessa, ei asiakkaan 

varsinaisen huolen selvittäminen (keskiarvo = 1,14) ja avoimien kysymysten käyttäminen 

(keskiarvo = 1,14) olleet kuitenkaan kovin korkealla tasolla.  
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Kuvio 6. Noviisiohjaajien ohjaustaitoprofiili ohjausharjoituksessa 1 

 

Taulukossa 6 on esitetty jokaisen noviisiohjaajan yksilölliset kriteerikohtaiset pisteytykset 

ensimmäisessä ohjausharjoituksessa. Taulukosta nähdään, että ohjaaja N1 oli 

ohjauksessaan taitavalla tasolla (pistemäärä = 13). Ohjaajat N4, N6 ja N7 olivat 

keskinkertaisella tasolla ja N2, N3 ja N5 heikolla tasolla. Kokonaispisteiden maksimimäärä 

oli 13 pistettä ja minimimäärä 5 pistettä.  

 

Taulukko 6. Noviisiohjaajien ohjaajakohtaiset ohjaustaitoprofiilit ohjausharjoituksessa 1 
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Kuviossa 7 on esitetty noviisiohjaajien SVRS – mittarilla arvioitu ohjaustaitoprofiili 

ohjausharjoituksessa 2. Koko ryhmän keskiarvo toisessa ohjausharjoituksessa oli 10,14 

pistettä. Tarkasteltaessa noviisiohjaajien kriteerikohtaisia pisteytyksiä toisessa 

ohjausharjoituksessa noviisiohjaajat tarkensivat edelleen hyvin asiakkaan puheeseen 

(keskiarvo = 2,29) sekä pysyivät asiakkaan viestissä (keskiarvo = 2,00). Noviisiohjaajat 

pyrkivät kohtuullisesti selvittämään, mikä asiakasta todella huolettaa (keskiarvo = 1,57) ja 

käyttivät avoimia kysymyksiä (1,71). Noviisiohjaajat tarjosivat jonkin verran omia 

neuvojaan ja mielipiteitään asiakkaalle (keskiarvo = 1,14) sekä toivat keskusteluun 

sellaisia elementtejä, joista asiakas ei ollut puhunut (keskiarvo = 1,43).  

 

Kuvio 7. Noviisiohjaajien ohjaustaitoprofiili ohjausharjoituksessa 2 

 

Taulukossa 7 on esitetty jokaisen noviisiohjaajan yksilölliset kriteerikohtaiset pisteytykset 

toisessa ohjausharjoituksessa. Taulukosta nähdään, että ohjaajat N1 ja N2 olivat 

ohjauksessaan taitavalla tasolla. Muu noviisiohjaajien ryhmä toimi toisessa 

ohjausharjoituksessa keskitasoisesti. Kokonaispisteiden maksimimäärä oli 15 pistettä ja 

minimimäärä 7 pistettä.  
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Taulukko 7. Noviisiohjaajien ohjaajakohtaiset ohjaustaitoprofiilit ohjausharjoituksessa 2 

 

Kuviossa 8 on esitetty noviisiohjaajien SVRS – mittarilla arvioitujen ohjaustaitojen 

kokonaispistemäärät ensimmäisessä ja toisessa ohjausharjoituksessa sekä pistemäärien ero 

ohjausharjoitusten välillä. Ohjaajista kolmella (N1, N6 ja N7) ei ole eroa 

ohjausharjoitusten pistemäärissä. Ohjaajan N1 ohjaustaidot olivat molemmissa 

harjoituksissa taitavalla tasolla ja ohjaajien N6 ja N7 olivat ohjauksessaan keskitasoisia 

molemmissa harjoituksissa. Kolmella ohjaajalla (N2, N3 ja N5) ohjaustaidoissa tapahtui 

positiivinen muutos verrattuna ensimmäistä ohjausharjoitusta toiseen ohjausharjoitukseen. 

Ohjaajilla N2 ja N3 positiivinen muutos ohjausharjoitusten välillä oli huomattava. 

Ohjaajalla N2 SVRS – pisteet nousivat yhteensä 10 pistettä ja hänen ohjaustaitonsa voitiin 

arvioida taitaviksi, kun ne ensimmäisessä ohjausharjoituksessa olivat heikolla tasolla. 

Ohjaajalla N3 pisteet olivat toisessa harjoituksessa yhteensä kuusi pistettä korkeammat 

kuin ensimmäisessä harjoituksessa ja hänen taitonsa toisessa ohjausharjoituksessa olivat 

keskitasoiset, kun ne ensimmäisessä harjoituksessa olivat olleet heikot. Ohjaajalla N5 

muutos ensimmäisen ja toisen ohjausharjoituksen välillä oli kaksi pistettä. Muutosta 

sinällään ei voi pitää merkittävänä, mutta ohjaajan taidot karkeasti arvioituna olivat 

toisessa harjoituksessa keskitasoiset, kun ne ensimmäisessä olivat heikolla tasolla. 

Ohjaajan N4 SVRS – pisteet olivat toisessa ohjausharjoituksessa kaksi pistettä vähemmän 

kuin ensimmäisessä. Muutosta ei tässäkään tapauksessa voi pitää merkittävänä. Ohjaajan 

taidot olivat molemmissa harjoituksissa keskitasoiset. Keskimäärin koko noviisiryhmän 

ohjaustaidoissa tapahtui noin kahden pisteen muutos ensimmäisen ja toisen 

ohjausharjoituksen välillä.  
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Kuvio 8. Noviisiohjaajien ohjausharjoitusten välisen eron vertailu 

 

Kuviossa 9 on esitetty noviisiohjaajien ryhmän taitotasot ensimmäisessä ja toisessa 

ohjausharjoituksessa. Ensimmäisessä ohjausharjoituksessa yksi ohjaaja oli SVRS – 

mittarilla arvioituna taitavalla tasolla, kolme ohjaajaa toimi keskitasoisesti ja kolmen taidot 

olivat heikolla tasolla. Toisessa ohjausharjoituksessa kaksi ohjaajaa oli taitavalla tasolla ja 

viiden taidot olivat keskitasoiset. Yhtään ohjaajaa ei ollut toisessa ohjausharjoituksessa 

heikolla tasolla.  

Kuvio 9. Noviisiohjaajien taitotasojen vertailu ohjausharjoitusten välillä 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 KA

Ohjausharjoitus 1 13 5 5 11 6 8 7 8

Ohjausharjoitus 2 13 15 11 9 8 8 7 10

Ero 0 10 6 -2 2 0 0 2
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Kuviossa 10 on esitetty noviisiohjaajien ryhmän ohjaustoiminnan asiakaskeskeisyyttä ja 

johdonmukaisuutta ensimmäisessä ja toisessa ohjausharjoituksessa. SVRS – mittarilla 

arvioituna noviisiryhmän asiakaskeskeisyyden keskiarvo ensimmäisessä 

ohjausharjoituksessa oli 2,86 ja toisessa harjoituksessa 4,29. Johdonmukaisuuden 

keskiarvo ensimmäisessä ohjausharjoituksessa oli 5,00 ja toisessa harjoituksessa 5,86. 

Molemmissa ohjausta kuvaavissa faktoreissa tapahtui siis positiivinen muutos.  

 

Kuvio 10. Noviisien asiakaskeskeisyys ja johdonmukaisuus ensimmäisessä ja toisessa 

ohjausharjoituksessa 

 

Taulukossa 8 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden noviisiohjaajien ensimmäiseen ja 

toiseen ohjausharjoitukseen liittyviä tunnuslukuja. Kuten jo edellä todettiin, oli 

ohjausharjoitusten keskiarvojen välillä 2,28 pisteen ero. Myös ohjausharjoitusten minimi- 

ja maksimipistemäärien välillä oli kahden pisteen ero. Keskihajonta ensimmäisessä 

ohjausharjoituksessa oli 3,08 ja toisessa 2,97 eli keskihajonnassa ei ollut merkittävää 

muutosta ohjausharjoitusten välillä. Wilcoxonin merkkitestin arvo oli 0,197 (p < 0,05), 

minkä perusteella noviisien ohjausharjoitusten välistä eroa ei voida pitää tilastollisesti 

merkittävänä. 
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Taulukko 8. Noviisien ohjausharjoitusten väliseen eroon liittyvät tunnusluvut 

 

Taulukossa 9 on esitetty noviisiohjaajien ensimmäisen ja toisen ohjausharjoituksen 

kriteeritasoinen vertailu. Tilastollisessa vertailussa nollahypoteesina on oletus, että 

ohjausharjoitusten välillä ei ole tilastollisesti merkittävää eroa. Tarkasteltaessa Wilcoxonin 

merkkitestillä saatuja merkitsevyysarvoja (p < 0,05), voidaan todeta, että noviisiohjaajien 

ryhmässä ei ole ohjausharjoitusten välillä tilastollisesti merkittävää eroa minkään 

ohjaustaitokriteerin osalta, eikä myöskään asiakaskeskeisyyden tai johdonmukaisuuden 

osalta. Nollahypoteesi jää siis voimaan.   

 

Taulukko 9. Noviisiohjaajien ohjausharjoitusten välinen kriteeritasoinen vertailu 

6.2 Konkariohjaajan ohjaustaitoprofiilin kuvaus 

Tässä luvussa tarkastellaan tähän tutkimukseen osallistuneiden konkariohjaajien (n = 7) 

ohjaustaitoprofiilia. Ohjaustaitoprofiilia tarkastellaan erikseen molempien 

ohjausharjoitusten osalta, minkä lisäksi tarkastellaan ohjausharjoitusten välistä eroa ja tätä 

kautta intervention vaikutusta ohjaustaitoprofiiliin.  
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Kuviossa 11 on esitetty konkariohjaajien SVRS – mittarilla arvioitu ohjaustaitoprofiili 

ohjausharjoituksessa 1. Koko ryhmän keskiarvo ensimmäisessä ohjausharjoituksessa oli 

12,43 pistettä (maksimipistemäärä 18 pistettä). Tarkasteltaessa konkariohjaajien 

kriteerikohtaisia pisteytyksiä ensimmäisessä ohjausharjoituksessa konkariohjaajat 

tarkensivat erittäin hyvin asiakkaan viestiä (keskiarvo = 2,86) ja pysyivät asiakkaan 

viestissä (keskiarvo = 2,71). Konkariohjaajat eivät juuri tuoneet keskusteluun mitään 

sellaista, josta asiakas ei ollut puhunut (keskiarvo = 2,14). Konkariohjaajat toivat jonkin 

verran keskusteluun myös omia mielipiteitään ja neuvojaan (keskiarvo = 1,86) sekä 

pyrkivät kohtuullisissa määrin selvittämänään, mikä asiakasta huolettaa (keskiarvo = 1,57). 

Konkariohjaajat eivät käyttäneet kovin paljon avoimia kysymyksiä (keskiarvo = 1,29). 

 

Kuvio 11. Konkariohjaajien ohjaustaitoprofiili ohjausharjoituksessa 1 

 

Taulukossa 10 on esitetty jokaisen konkariohjaajan yksilölliset kriteerikohtaiset 

pisteytykset ensimmäisessä ohjausharjoituksessa. Taulukosta nähdään, että neljä ohjaajaa 

(K2, K3, K6 ja K7) olivat ohjaustaidoissaan taitavalla tasolla ensimmäisessä 

ohjausharjoituksessa. Muut ryhmän neljä ohjaajaa olivat ohjaustaidoissaan keskitasoisia. 

Kokonaispisteiden maksimimäärä oli 15 pistettä ja minimimäärä 10 pistettä.  
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Taulukko 10. Konkariohjaajien ohjaajakohtaiset ohjaustaitoprofiilit ohjausharjoituksessa 1 

 

Kuviossa 12 on esitetty konkariohjaajien SVRS – mittarilla arvioitu ohjaustaitoprofiili 

ohjausharjoituksessa 2. Koko ryhmän keskiarvo toisessa ohjausharjoituksessa oli 8,71 

pistettä (maksimipistemäärä 18 pistettä). Tarkasteltaessa konkariohjaajien kriteerikohtaisia 

pisteytyksiä toisessa ohjausharjoituksessa konkariohjaajat pysyivät suhteellisen hyvin 

asiakkaan viestissä (keskiarvo = 2,29) ja tarkensivat asiakkaan ilmauksia (keskiarvo = 

2,00). Toisessa ohjausharjoituksessa konkariohjaajat tarjosivat varsin paljon neuvoja ja 

mielipiteitä asiakkaalle (keskiarvo = 1,14), toivat keskusteluun sellaista, mistä asiakas ei 

ollut puhunut (keskiarvo = 1,14), eivätkä pyrkineet kovin aktiivisesti selvittämään, mikä 

asiakasta huolettaa (keskiarvo = 1,14). Avoimien kysymysten käyttäminen ei myöskään 

ollut kovin korkealla tasolla (keskiarvo = 1,00).  
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Kuvio 12. Konkariohjaajien ohjaustaitoprofiili ohjausharjoituksessa 2 

 

Taulukossa 11 on esitetty jokaisen konkariohjaajan yksilölliset kriteerikohtaiset 

pisteytykset toisessa ohjausharjoituksessa. Taulukosta nähdään, että kolme ohjaajaa (K2, 

K3 ja K6) olivat ohjaustaidoissaan taitavalla tasolla toisessa ohjausharjoituksessa. Ohjaajan 

K5 ohjaustaidot olivat keskitasolla ja muiden kolmen ohjaajan (K1, K4 ja K7) ohjaustaidot 

olivat heikolla tasolla. Kokonaispisteiden maksimimäärä oli 14 pistettä ja minimimäärä 4 

pistettä.  

 

Taulukko 11. Konkariohjaajien ohjaajakohtaiset ohjaustaitoprofiilit ohjausharjoituksessa 2 
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Kuviossa 13 on esitetty konkariohjaajien SVRS – mittarilla arvioitujen ohjaustaitojen 

kokonaispistemäärät ensimmäisessä ja toisessa ohjausharjoituksessa sekä pistemäärien ero 

ohjausharjoitusten välillä. Kaikilla konkariohjaajilla tapahtui ensimmäisen ja toisen 

ohjausharjoituksen välillä negatiivinen muutos ohjaustaidoissa. Ohjaajalla K7 negatiivinen 

muutos oli erityisen suuri eli kymmenen pistettä. Myös kahdella muulla ohjaajalla muutos 

oli huomattava: ohjaajalla K4 negatiivinen muutos oli kuusi pistettä ja ohjaajalla K1 viisi 

pistettä. Ohjaajalla K5 negatiivinen muutos oli kaksi ja muilla ohjaajilla yksi pistettä, mitä 

ei voida pitää merkittävänä muutoksena. Keskimäärin koko konkariryhmän ohjaustaidoissa 

tapahtui noin neljän pisteen negatiivinen muutos ensimmäisen ja toisen ohjausharjoituksen 

välillä.  

 
Kuvio 13. Konkariohjaajien ohjausharjoitusten välisen eron vertailu 

 

Kuviossa 14 on esitetty konkariohjaajien ryhmän taitotasot ensimmäisessä ja toisessa 

ohjausharjoituksessa. Ensimmäisessä ohjausharjoituksessa neljä ohjaajaa oli SVRS –

mittarilla arvioituna taitavalla tasolla ja kolme ohjaajaa toimi keskitasoisesti. Toisessa 

ohjausharjoituksessa kolme ohjaajaa oli taitavalla tasolla, yhden taidot olivat keskitasoiset 

ja kolme ohjaajaa oli heikolla taitotasolla.   

 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 KA

Ohjausharjoitus 1 11 13 13 11 10 15 14 12

Ohjausharjoitus 2 6 12 12 5 8 14 4 9

Ero -5 -1 -1 -6 -2 -1 -10 -4
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Kuvio 14. Konkariohjaajien taitotasojen vertailu ohjausharjoitusten välillä 

 

Kuviossa 15 on esitetty konkariohjaajien ryhmän ohjaustoiminnan asiakaskeskeisyyttä ja 

johdonmukaisuutta ensimmäisessä ja toisessa ohjausharjoituksessa. SVRS – mittarilla 

arvioituna konkariryhmän asiakaskeskeisyyden keskiarvo ensimmäisessä 

ohjausharjoituksessa oli 5,29 ja toisessa harjoituksessa 3,29. Johdonmukaisuuden 

keskiarvo ensimmäisessä ohjausharjoituksessa oli 7,14 ja toisessa harjoituksessa 5,43. 

Molemmissa ohjausta kuvaavissa faktoreissa tapahtui siis negatiivinen muutos.  
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Kuvio 15. Konkarien asiakaskeskeisyyden ja johdonmukaisuuden kehittyminen 

 

Taulukossa 12 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden konkariohjaajien ensimmäiseen ja 

toiseen ohjausharjoitukseen liittyviä tunnuslukuja. Ohjausharjoitusten keskiarvojen välillä 

oli 3,72 pisteen negatiivinen ero. Ensimmäisen ja toisen ohjausharjoituksen 

minimipistemäärien välillä oli kuuden pisteen negatiivinen ero ja maksimipistemäärien 

yhden pisteen negatiivinen ero. Keskihajonta ensimmäisessä ohjausharjoituksessa oli 1,81 

ja toisessa 3,95 eli toisessa ohjausharjoituksessa variaatio yksittäisten ohjaajien välillä oli 

suurempi kuin ensimmäisessä ohjausharjoituksessa. Wilcoxonin merkkitestin arvo oli 

0,017 (p < 0,05), minkä perusteella konkariohjaajien ohjaustaidoissa tapahtunutta 

negatiivista muutosta ensimmäisen ja toisen ohjausharjoituksen välillä voidaan pitää 

tilastollisesti merkittävänä.  
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Taulukko 12. Konkarien ohjausharjoitusten välisen eron tunnusluvut 

Taulukossa 13 on esitetty konkariohjaajien ensimmäisen ja toisen ohjausharjoituksen 

kriteeritasoinen vertailu. Tilastollisessa vertailussa nollahypoteesina on oletus, että 

ohjausharjoitusten välillä ei ole tilastollisesti merkittävää eroa. Tarkasteltaessa Wilcoxonin 

merkkitestillä saatuja merkitsevyysarvoja (p < 0,05), voidaan todeta, että konkariohjaajien 

ryhmässä ohjaustaitokriteerin ”ohjaaja puhuu asioista, joista asiakas ei ole puhunut” osalta 

ero ensimmäisen ja toisen ohjausharjoituksen välillä oli tilastollisesti merkittävä (sig. 

0,034). Kuten edellä todettiin myös ohjausharjoitusten kokonaiskeskiarvojen välinen ero 

(sig. 0,017) oli tilastollisesti merkittävä. Tämän lisäksi ohjaajan toiminnan 

asiakaskeskeisyydessä ilmennyt negatiivinen ero ensimmäisen ja toisen ohjausharjoituksen 

välillä oli tilastollisesti merkittävä (sig. 0,042). Näiltä osin edellä esitetty nollahypoteesi 

ohjausharjoitusten välisestä erosta hylätään ja todetaan, että konkariohjaajien ryhmän 

osalta yhdessä ohjaustaitokriteerissä, ohjausharjoitusten välillä sekä asiakaskeskeisyydessä 

tapahtui ensimmäisen ja toisen ohjausharjoituksen välillä tilastollisesti merkittävä 

negatiivinen muutos.  

 

 

Taulukko 13. Konkarien kriteeritasoinen ohjausharjoitusten välisen eron analyysi 

6.3 Noviisiohjaajan ja konkariohjaajan ohjaustaitoprofiilien vertailu 

Tässä luvussa tarkastellaan noviisiohjaajien ja konkariohjaajien ohjaustaitoprofiilien eroja 

sekä erojen tilastollista merkittävyyttä kahdessa SVRS – mittarilla arvioidussa 

ohjausharjoituksessa. Nollahypoteesina tarkastelussa on oletus, ettei ryhmien välillä ole 

eroa kummassakaan ohjausharjoituksessa.  
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Kuviossa 16 on esitetty noviisi- ja konkariohjaajien ohjaustaitoprofiilit ensimmäisessä 

ohjausharjoituksessa. Kuviosta nähdään, että konkariohjaajat ovat noviisiohjaajia 

taitavampia kaikkien SVRS – mittarin kuuden ohjaustaitokriteerin osalta. Erityisen suuri 

ero on kriteereissä ”ohjaaja puhuu asioista, joista asiakas ei ole puhunut”, ”ohjaaja 

sivuuttaa asiakkaan viestin” ja ”ohjaaja ei tarjoa neuvoja, eikä omia mielipiteitään”.  

 

Kuvio 16. Noviisien ja konkarien ohjaustaitoprofiilien vertailu ohjausharjoituksessa 1 

 

Kuviossa 17 on esitetty noviisi- ja konkariohjaajien ohjaustaitoprofiilit toisessa 

ohjausharjoituksessa. Kuviosta voidaan nähdä, että toisessa ohjausharjoituksessa ero 

noviisi- ja konkariohjaajien taidoissa on pienentynyt kaikkien ohjaustaitokriteerien osalta. 

Noviisiohjaajat olivat jonkin verran konkariohjaajia parempia SVRS – mittarin 

ohjaustaitokriteereissä ”ohjaaja puhuu asioista, joista asiakas ei ole puhunut”, ”ohjaaja 

käyttää avoimia kysymyksiä”, ”ohjaaja pyrkii selvittämään, mikä asiakasta huolettaa” sekä 

”ohjaaja tarkentaa asiakkaan ilmauksia”. Konkariohjaajat olivat hieman parempia 
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asiakkaan viestissä pysymisessä. Noviisien ja konkarien keskiarvo kriteerissä ”ohjaaja ei 

tarjoa neuvoja, eikä omia mielipiteitään” oli sama.  

 

Kuvio 17. Noviisien ja konkarien ohjaustaitoprofiilien vertailu ohjausharjoituksessa 2 

 

Kuviossa 18 on esitetty noviisi- ja konkariohjaajien asiakaskeskeisyyttä ensimmäisessä ja 

toisessa ohjausharjoituksessa. Kuviosta voidaan nähdä, että konkariohjaajat olivat 

ensimmäisessä ohjausharjoituksessa asiakaskeskeisyyden osalta huomattavasti taitavampia 

kuin noviisiohjaajat. Konkariohjaajien keskiarvo asiakaskeskeisyydessä oli 5,29 

(maksimipistemäärä 9), kun taas noviisiohjaajien keskiarvo oli 2,86. Toisessa 

ohjausharjoituksessa noviisiohjaajien asiakaskeskeisyydessä tapahtui 1,43 pisteen 

positiivinen muutos (keskiarvo 4,29). Konkariohjaajien asiakaskeskeisyydessä puolestaan 

tapahtui 2,00 pisteen negatiivinen muutos (keskiarvo 3,29). Noviisiohjaajat olivat näin 

ollen asiakaskeskeisyyden osalta konkariohjaajia taitavampia (ero = 1 piste) toisessa 

ohjausharjoituksessa.  
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Kuvio 18. Noviisi- ja konkariohjaajien asiakaskeskeisyys ohjausharjoituksissa 1 ja 2 

 

Kuviossa 19 on esitetty noviisi- ja konkariohjaajien johdonmukaisuutta ensimmäisessä ja 

toisessa ohjausharjoituksessa. Kuviosta voidaan nähdä, että konkariohjaajat olivat 

ensimmäisessä ohjausharjoituksessa johdonmukaisuuden osalta huomattavasti taitavampia 

kuin noviisiohjaajat. Konkariohjaajien keskiarvo johdonmukaisuudessa oli 7,14 

(maksimipistemäärä 9), kun taas noviisiohjaajien keskiarvo oli 5,00. Toisessa 

ohjausharjoituksessa noviisiohjaajien johdonmukaisuudessa tapahtui 0,86 pisteen 

positiivinen muutos (keskiarvo 5,86). Konkariohjaajien johdonmukaisuudessa puolestaan 

tapahtui 1,71 negatiivinen muutos (keskiarvo 5,43). Noviisiohjaajat olivat siis hivenen 

taitavampia johdonmukaisuudessa toisessa ohjausharjoituksessa. Ero 0,43 pistettä ei 

kuitenkaan ole merkittävän suuri.  
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Kuvio 19. Noviisi- ja konkariohjaajien johdonmukaisuus ohjausharjoituksissa 1 ja 2 

 

Taulukossa 14 on esitetty noviisi- ja konkariohjaajien ensimmäisen ja toisen 

ohjausharjoituksen välisiä eroja sekä erojen tilastolliset merkittävyydet Mann-Withneyn U-

testillä arvioituna (p < 0,05). Kuten edellä todettiin, ensimmäisessä ohjausharjoituksessa 

konkariohjaajat olivat kaikissa SVRS – mittarin kriteereissä taitavampia kuin 

noviisiohjaajat. Tilastollisesti merkittävä ero oli kriteereissä ”ohjaaja puhuu asioista, joista 

asiakas ei ole puhunut” (sig. 0,011), ”ohjaaja ei tarjoa neuvoja, eikä omia mielipiteitään” 

(sig. 0,026) ja ”ohjaaja sivuuttaa asiakkaan viestin” (sig. 0,017). Konkarit olivat myös 

tilastollisesti merkittävästi taitavampia asiakaskeskeisyydessä (sig. 0,026) ja 

johdonmukaisuudessa (sig. 0,026) sekä koko ohjausharjoituksessa ryhmän keskiarvolla 

mitattuna (sig. 0,017). Tulosten perusteella nollahypoteesi voidaan siis hylätä ja todeta, että 

ensimmäisessä ohjausharjoituksessa konkarit olivat ohjauksessaan merkittävästi 

taitavampia kuin noviisit.  

 

Toista ohjausharjoitusta tarkasteltaessa voidaan todeta, että ensimmäisessä 

ohjausharjoituksessa havaittua merkittävää positiivista eroa konkariohjaajien 

ohjaustaidoissa verrattuna noviisiohjaajiin, ei enää havaittu. Kuten edellä todettiin, tapahtui 

noviisiohjaajien ohjaustaidoissa ryhmätasolla positiivinen muutos ensimmäisen ja toisen 

ohjausharjoituksen välillä, kun taas konkariohjaajilla muutos oli negatiivinen. 
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Tapahtuneiden muutosten myötä noviisi- ja konkariohjaajien taitotasot ovat lähestyneet 

toisiaan ja toisen ohjausharjoituksen SVRS – mittarilla arvioitujen tulosten perusteella 

noviisi- ja konkariohjaajien toiminta näyttäytyi kutakuinkin yhtä taitavana. Noviisiohjaajat 

ovat ryhmien keskiarvoja verrattaessa jonkin verran taitavampia kuin konkariohjaajat, 

mutta ero ei ole tilastollisesti merkittävä. Tällä perusteella voidaan todeta, että 

nollahypoteesi säilyy voimassa eli noviisi- ja konkariohjaajien ohjaustaidoissa toisessa 

ohjausharjoituksessa ei tutkimustulosten perusteella voida havaita merkittävää eroa.  

 

Taulukko 14. Noviisi- ja konkariohjaajien ohjaustaidoissa ilmenneiden erojen tilastollinen 

tarkastelu 
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7 POHDINTA 

Edellisessä luvussa esitettyjen tutkimustulosten perusteella tähän tutkimukseen 

osallistuneiden noviisiohjaajien (n = 7) ohjaustaitoprofiilia ensimmäisessä 

ohjausharjoituksessa määrittää ennen kaikkea se, että noviisiohjaajat toivat keskusteluun 

merkittävästi sellaisia asioita, joista asiakas ei ollut puhunut sekä tarjosivat asiakkaalle 

omia mielipiteitään ja neuvojaan. Vaikka SVRS – pisteiden mukaan ohjaajat tarkensivat 

puhetta suhteellisen hyvin asiakkaan puheeseen, eivät tarkennukset välttämättä näyttäneet 

kohdistuvan asiakkaan varsinaiseen huoleen. Noviisiohjaajat eivät myöskään käyttäneet 

kovin paljon avoimia kysymyksiä. Vain yksi noviisiohjaaja oli taitavalla tasolla 

ensimmäisessä ohjausharjoituksessa ja kokonaisuutena noviisiryhmän toiminta jäi 

ensimmäisessä ohjausharjoituksessa SVRS – mittarilla arvioituna keskinkertaiselle tasolle 

(keskiarvo = 7,86). Ohjaajakohtaiset pisteet kuitenkin vaihtelivat suhteellisen paljon: 

taitavin ohjaaja sai ensimmäisestä harjoituksesta 13 pistettä, kun heikoimmin toimineet 

kaksi ohjaajaa saivat ensimmäisestä harjoituksesta vain viisi pistettä. Ero taitavimman ja 

heikoimman ohjaajan välillä oli siis kahdeksan pistettä.   

 

Toisessa ohjausharjoituksessa noviisiohjaajien toiminnassa tapahtui viiden SVRS – 

mittarin kriteerien osalta positiivinen muutos. Kriteerin ”ohjaaja tarkentaa asiakkaan 

ilmauksia” osalta ei tapahtunut muutosta, mutta kriteeri oli jo ensimmäisessä 

ohjausharjoituksessa hyvällä tasolla. Ryhmän keskiarvo toisessa ohjausharjoituksessa oli 

10,14, mikä ensimmäiseen ohjausharjoitukseen verrattuna tarkoitti 2,29 pisteen positiivista 

muutosta SVRS – mittarilla arvioiduissa ohjaustaidoissa. Positiivinen muutos näkyy 

erityisesti noviisiohjaajien asiakaskeskeisyyden parantumisessa (ero asiakaskeskeisyydessä 

ensimmäisen ja toisen ohjausharjoituksen välillä = 1,43 pistettä). Yksittäisistä kriteereistä 

eniten parantui avoimien kysymysten käyttäminen (ero = 0,57 pistettä), kaikkien muiden 

kriteerien osalta positiivinen muutos oli 0,43 pistettä. Positiivisesta muutoksesta huolimatta 

noviisiohjaajat toivat edelleenkin keskusteluun suhteellisen paljon sellaista, mistä asiakas 

ei ollut puhunut sekä tarjosivat asiakkaalle neuvoja tai omia mielipiteitään. Ohjaajien 

responsseissa ei edelleenkään näkynyt pyrkimys selvittää, mikä asiakasta todellisuudessa 

huolettaa.  
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Toisessa ohjausharjoituksessa kaksi ohjaaja oli taitavalla tasolla ja muiden viiden toiminta 

oli keskitasoista. Toinen taitavalla tasolla olleista ohjaajista oli tällä tasolla jo 

ensimmäisessä ohjausharjoituksessa (molemmissa harjoituksissa 13 pistettä). Toinen 

taitavista ohjaajista (pisteet = 15) oli ensimmäisessä harjoituksessa heikolla tasolla (pisteet 

= 5) ja hänen pisteidensä positiivinen muutos (kymmenen pistettä) oli noviisiryhmän 

suurin. Noviisiryhmässä oli myös toinen ohjaaja, jonka pisteissä oli huomattava 

positiivinen muutos: ohjaajan pisteet ensimmäisessä ohjausharjoituksessa olivat viisi 

pistettä, kun taas toisessa ne olivat 11 pistettä (positiivinen muutos = 6 pistettä). Muiden 

noviisiryhmän ohjaajien taidoissa ei joko ollut lainkaan muutosta tai muutos ei ollut 

merkittävän suuri. Huomioitavaa toisen ohjausharjoituksen tuloksissa on, että jo taitavalla 

tasolla olleen ohjaajan ohjaustoiminnassa ei ollut lainkaan muutosta, mutta kaksi 

ensimmäisessä ohjausharjoituksessa heikoimmin toiminutta ohjaajaa paransivat 

toimintaansa SVRS – mittarin pisteillä arvioituna huomattavasti. Kokonaisuutena ryhmän 

taitotaso oli kuitenkin edelleen keskitasolla ja ero taitavimman ohjaajan (pisteet = 15) ja 

heikoimman ohjaajan (pisteet = 7) oli edelleen kahdeksan pistettä. Näin ollen ryhmätasolla 

ensimmäisen ja toisen ohjausharjoituksen välillä ei noviiseilla ollut ohjaustaidoissa 

merkittävää muutosta.  

 

Noviisiohjaajien ohjaustaidoista saadut tutkimustulokset tässä tutkimuksessa näyttäisivät 

olevan samansuuntaisia kuin aikaisemmissakin tutkimuksissa (Tracey et al., 1988, 119). 

Noviisiohjaajat tuovat helposti keskusteluun sellaisia elementtejä, joista asiakas ei ole 

puhunut ja he myös helpommin pyrkivät antamaan asiakkaalle neuvoja tai kertovat omia 

mielipiteitään. Noviisiohjaajien responssien on myös todettu olevan heikompilaatuisia kuin 

kokeneempien ohjaajien, mikä näkyy myös tämän tutkimuksen tuloksissa siten, että 

noviisiohjaajien responssit eivät näyttäneet kohdistuvan siihen, mikä asiakasta huolettaa. 

Tutkimustuloksissa merkittävää on erityisesti se, että ensimmäisessä ohjausharjoituksessa 

ryhmän heikoimmin suoriutuneet ohjaajat toimivat toisessa ohjausharjoituksessa SVRS – 

mittarilla arvioituna huomattavasti taitavammin. Tämä tutkimustulos tukee oletusta siitä, 

että ohjauksen perustaitoja on mahdollista kehittää suhteellisen helposti. Tämän lisäksi 

interventiopalautteella näyttäisi näiden kahden ohjaajan tapauksessa olleen suuri merkitys 

siihen, miten he toimivat toisessa ohjausharjoituksessa. Toisaalta tutkimustuloksista 

ilmenee, että ensimmäisessä ohjausharjoituksessa taitavalla tai keskitasolla olleiden 

ohjaajien toiminnassa ei tapahtunut juurikaan muutosta toisessa ohjausharjoituksessa. 
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Tästä voitaisiin päätellä, että riittävän taitotason saavuttamisen jälkeen merkittävien 

muutosten aikaansaaminen palautteen avulla ei välttämättä ole yhtä helppoa kuin niissä 

tapauksissa, joissa ohjaajan toiminnassa on selkeämpiä kehityskohteita.  

 

Konkariohjaajien (n = 7) ohjaustaitoprofiilia tarkasteltaessa korostuu ensimmäisessä 

ohjausharjoituksessa konkariohjaajien taito pysyä asiakkaan viestissä ja tarkentaa viestiä 

ilman, että keskusteluun tuodaan kovin paljon sellaista, mistä asiakas ei ole puhunut. 

Konkariohjaajat tarjosivat jonkin verran neuvoja ja omia mielipiteitään ensimmäisessä 

harjoituksessa (kriteerin keskiarvo = 1,86). Vaikka konkarit pysyivät varsin hyvin 

asiakkaan viestissä ja tarkensivat sitä, eivät heidän responssinsa aina kohdistuneet 

välttämättä pyrkimykseen selvittää asiakkaan huolta. Myöskään avoimien kysymysten 

käyttäminen ei ollut konkareilla kovin hyvällä tasolla. Ryhmätasolla tarkasteltuna 

konkariohjaajien taitotaso oli taitavalla tasolla (keskiarvo = 12,43). Taitavuus korostui 

erityisesti johdonmukaisuuden osalta (keskiarvo = 7,14), mutta konkariohjaajat toimivat 

ensimmäisessä ohjausharjoituksessa myös suhteellisen asiakaskeskeisesti (keskiarvo = 

5,29). Neljä ohjaajaa oli ohjauksessaan taitavia ja kolmen ohjaus oli keskitasoista. 

Taitavuutta arvioitaessa konkariohjaajat olivat ryhmänä yhtenäisempi kuin noviisiohjaajien 

ryhmä. Taitavimman ohjaajan SVRS – mittarilla arvioidut pisteet ensimmäisestä 

ohjausharjoituksesta olivat 15 pistettä ja heikoimmin toimineen ohjaajan 10 pistettä, jolloin 

taitavimman ja heikoimman ohjaajan ero tähän tutkimukseen osallistuneilla 

konkariohjaajilla oli viisi pistettä.  

 

Verrattuna ensimmäiseen ohjausharjoitukseen tapahtui konkariohjaajilla toisessa 

ohjausharjoituksessa negatiivinen muutos kaikkien SVRS – mittarin kuuden kriteerien 

osalta. Suurin muutos tapahtui kriteerien ”ohjaaja puhuu asioista, joista asiakas ei ole 

puhunut” (ero = -1,00, muutos tilastollisesti merkittävä) ja ”ohjaaja ei tarjoa neuvoja, eikä 

omia mielipiteitään” (ero = -0,86) osalta. Koko ryhmän keskiarvo toisessa 

ohjausharjoituksessa oli 8,71 eli verrattuna ensimmäiseen ohjausharjoitukseen ryhmän 

tasolla tapahtui -3,71 pisteen muutos. Tämä muutos oli myös tilastollisen testauksen 

perusteella merkittävä. Muutos näkyi sekä konkarien asiakaskeskeisyydessä (ero = -2,00) 

että johdonmukaisuudessa (ero = -1,71). Asiakaskeskeisyyden osalta muutos oli 

tilastollisesti merkittävä.  
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Toisessa ohjausharjoituksessa kolme ohjaajaa oli taitavalla tasolla, yksi ohjaaja toimi 

keskitasoisesti ja kolme ohjaajaa oli heikolla tasolla. Taitavalla tasolla olleet ohjaajat 

toimivat taitavasti jo ensimmäisessä ohjausharjoituksessa ja heidän kaikkien SVRS – 

pisteissä tapahtui toisessa ohjausharjoituksessa yhden pisteen negatiivinen muutos. 

Neljännellä, ensimmäisessä ohjausharjoituksessa taitavalla tasolla olleella ohjaajalla 

(pisteet = 14) tapahtui SVRS – pisteissä 10 pisteen negatiivinen muutos ja hänen 

toimintansa toisessa ohjausharjoituksessa oli heikkoa. Tämän ohjaajan pisteissä tapahtunut 

muutos oli myös suurin ohjaajakohtainen muutos. Tämän lisäksi kahdella keskitasolla 

olleella ohjaajalla pisteissä tapahtunut negatiivinen muutos oli niin suuri, että heidän 

toimintansa toisessa harjoituksessa arvioitiin heikoksi. Taitavimman ohjaajan pisteet 

toisessa ohjausharjoituksessa olivat 14 pistettä ja heikoimmin toimineen ohjaajan pisteet 

puolestaan olivat neljä. Näin ollen taitavimman ja heikoimman ohjaajan välillä oli 10 

pisteen ero ja ryhmän sisäiset erot olivat suuremmat kuin ensimmäisessä 

ohjausharjoituksessa. Kolmen ohjaajan suuret negatiiviset muutokset ensimmäisen ja 

toisen ohjausharjoituksen välillä laskevat huomattavasti koko ryhmän keskiarvoa. 

 

Konkariohjaajien ohjaustaitoprofiilia ensimmäisessä ohjausharjoituksessa määrittää taito 

pysyä asiakkaan viestissä tuomatta keskusteluun mukaan sellaisia elementtejä, joista 

asiakas ei ole puhunut. Toiminta oli kokonaisuudessaan asiakaskeskeistä ja 

johdonmukaista, vaikka konkariohjaajat tarjosivat jonkin verran neuvoja ja omia 

mielipiteitään asiakkaalle, eivätkä välttämättä koko ajan pyrkineet selvittämään asiakkaan 

huolta. Ensimmäisen ohjausharjoituksen tuloksista löytyy samankaltaisuutta aikaisempiin 

noviisi- ja konkariohjaajia tarkastelleisiin tutkimuksiin (esim. Tracey et al., 1988), joiden 

perusteella kokeneempien ohjaajien responssit ovat taitavammin asiakkaaseen ja 

tilanteeseen sovitettuja. Toisessa ohjausharjoituksessa konkariohjaajilla tapahtui 

ohjausprofiileissa ensimmäiseen ohjausharjoitukseen verrattuna negatiivinen muutos. 

Neljällä ohjaajalla muutos ei ollut kuitenkaan huomattava ja tulos on tässä mielessä 

samankaltainen kuin noviisiohjaajien ryhmässä ensimmäisessä harjoituksessa taitavasti tai 

keskitasoisesti toimineilla ohjaajilla, joiden ohjaustaidoissa ei myöskään tapahtunut 

merkittävää muutosta. Tämä tukee jo aikaisemmin tehtyä päätelmää siitä, että jos taidot 
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ovat riittävän taitavalla tasolla, ei palauteinterventiolla välttämättä saada aikaan merkittäviä 

muutoksia SVRS – mittarilla arvioiduissa ohjaustaidoissa.  

 

Konkariohjaajista kolmella tapahtui palauteintervention jälkeen toisessa 

ohjausharjoituksessa huomattava negatiivinen muutos SVRS – mittarilla arvioiduissa 

ohjaustaidoissa. Tulos vaikuttaa sinällään hyvin erikoiselta ja ilman ohjausharjoitukseen 

liittyviä lisäanalyyseja (esim. interventiopalautteen laatu, ohjaajan oma perustelu 

toiminnalleen) tuloksen syntymiseen liittyviä syitä voi vain arvailla. Eksperttien toimintaan 

liittyviä erityispiirteitä kartoittaessaan Chi (2006) listasi joitain eksperttien toimintaan 

liittyviä ”sudenkuoppia”, joista yksi oli eksperttien liiallinen itsevarmuus omista 

taidoistaan, mikä voi olla yksi mahdollinen syy myös näiden kolmen ohjaajan toisen 

ohjausharjoituksen tulokselle. On mahdollista, että kyseiset ohjaajat kokevat olevansa 

ohjauksessaan niin kokeneita, että he eivät ole halunneet tai kyenneet hyödyntämään 

interventiossa saatua palautetta omasta toiminnastaan ja ovat tästä syystä päätyneet 

toimimaan toisessa ohjausharjoituksessa SVRS – mittarilla arvioituna heikosti (vertaa 

myös Eells et al., 2005).  

 

Tracey et al. (2014) pohtivat artikkelissaan psykologisen asiantuntijuuden kehittymistä ja 

totesivat, että psykologisen asiantuntijuuden kehittymisen edellytyksenä on ennen kaikkea 

laadukas palaute ja sen hyödyntäminen omien taitojen kehittämisessä. Samalla he 

kuitenkin toteavat, että palautetta ei välttämättä haluta hyödyntää esim. siksi, että yksilöillä 

on vahva usko siihen, että asiantuntijuus syntyy kokemuksen kautta. Tämä voi olla yksi 

mahdollinen syy myös tässä tutkimuksessa saaduille tuloksille. Ohjaustyötä pidempään 

tehneillä voi olla sellaisia omia tapoja toimia ohjaussuhteessa, jotka he ovat omassa 

toimintaympäristössään todenneet toimiviksi. Koulutuksessa harjoitelluista ohjaustaidoista 

ja palautteesta huolimatta, koulutettavat saattavat pitäytyä omissa, tutuissa 

toimintatavoissaan, jotka heidän omassa toimintakontekstissaan saattavat olla hyvinkin 

toimivia. Esimerkiksi monissa ohjauskonteksteissa ohjauskeskustelulle varattu aika voi 

olla rajattu, mutta keskustelun aikana voi olla kuitenkin tarve löytää asiakkaan tilanteeseen 

jonkinlainen ratkaisu tai toimintasuunnitelma, jolloin ohjaaja saattaa tarjota asiakkaalle 

ratkaisuvaihtoehtoja tai neuvoja. Tämän kaltainen toiminta ei kuitenkaan esim. SVRS – 

mittarilla arvioituna näyttäydy taitavana. Tämän tutkimuksen tulokset eivät myöskään 
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huomioi asiakkaan reaktioita ohjaajan toimintaan. Vaikka ohjaajan toiminta SVRS - 

pisteytyksen valossa näyttäisi heikolta, voi asiakkaan kokemus ohjauksesta siitä huolimatta 

olla positiivinen. Mittari ei arvioi suoraan esim. kuinka empaattinen ja hyväksyvä ohjaajan 

ohjausote on tai miten hän antaa tilaa asiakkaalle. Asiakkaan on mahdollista kokea ohjaus 

omaa tilannettaan selventävänä, vaikka ohjaajan toiminta taitokriteerien perusteella ei 

näyttäytyisikään taitavana. 

 

Kun verrataan tutkimukseen osallistuneiden noviisi- ja konkariohjaajien 

ohjaustaitoprofiileja tästä tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella, konkariohjaajat 

olivat selvästi noviisiohjaajia taitavampia ensimmäisessä ohjausharjoituksessa. 

Konkariohjaajien ensimmäisen ohjausharjoituksen keskiarvo oli 12,43, kun 

noviisiohjaajien keskiarvo puolestaan oli 7,86 eli ero oli 4,57 pistettä. Tilastollisen 

testauksen perusteella ero oli myös tilastollisesti merkittävä. Tämän lisäksi konkariohjaajat 

olivat merkittävästi taitavampia SVRS – mittarin kriteereissä ”ohjaaja puhuu asioista, 

joista asiakas ei ole puhunut”, ”ohjaaja ei tarjoa neuvoja, eikä omia mielipiteitään” sekä 

”ohjaaja sivuuttaa asiakkaan viestin”. Konkarit olivat merkittävästi taitavampia sekä 

asiakaskeskeisyydessä että johdonmukaisuudessa. Toisessa ohjausharjoituksessa 

noviisiohjaajat puolestaan olivat ryhmien keskiarvoja vertailtaessa konkariohjaajia 

taitavampia: noviisiohjaajien keskiarvo toisessa ohjausharjoituksessa oli 10,14 ja 

konkarien 8,71. Ryhmien välinen ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkittävä. 

Kriteeritasolla konkarit olivat edelleen hivenen taitavampia kriteerissä ”ohjaaja sivuuttaa 

asiakkaan viestin” (ero 0,29 pistettä). Kriteerissä ”ohjaaja ei tarjoa neuvoja, eikä omia 

mielipiteitään” noviisien ja konkarien pisteet olivat samat. Muissa kriteereissä sekä 

asiakaskeskeisyyden ja johdonmukaiseen faktoreilla noviisit olivat hieman konkareita 

taitavampia.  

 

Tähän tutkimukseen osallistuneiden noviisi- ja konkariohjaajien ohjaustaitoprofiileja 

ensimmäisen ohjausharjoituksen tulokset myötäilevät aikaisempia noviiseihin ja 

konkareihin kohdistuneiden tutkimusten tuloksia, sillä konkariohjaajat olivat selvästi 

noviisiohjaajia taitavampia ensimmäisessä ohjausharjoituksessa. He toimivat 

ohjauksessaan noviiseihin verrattuna asiakaskeskeisemmin ja johdonmukaisemmin. 

Toisessa ohjausharjoituksessa noviisi- ja konkariohjaajien ohjaustaidoissa ei käytännössä 
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enää ollut merkittävää eroa, vaan noviisit olivat jopa hivenen konkareita taitavampia. 

Tulosta tarkasteltaessa täytyy kuitenkin huomioida se, että konkariryhmän keskiarvoihin 

vaikuttavat merkittävästi kolme ohjaajaa, joiden toisen ohjausharjoituksen tuloksissa 

tapahtui huomattava negatiivinen muutos verrattuna ensimmäiseen ohjausharjoitukseen. 

Syitä negatiiviselle muutokselle on pohdittu jo edellä. Vaikka noviisiryhmän tulos toisessa 

ohjausharjoituksessa parani, toimivat noviisit edelleen noviiseille tyypillisillä tavoilla 

tuoden keskusteluun uusia elementtejä, neuvoja sekä mielipiteitä. Samat piirteet 

korostuivat toisessa ohjausharjoituksessa myös konkariryhmässä.  

 

Erityistä huomiota niin noviisien kuin konkarienkin ohjaustaitoja tarkasteltaessa kiinnittää 

se, että kummankin ryhmän osalta avoimien kysymysten käyttäminen ei ollut kovin 

korkealla tasolla. Avoimien kysymysten käyttäminen fasilitoi asiakkaan oman tarinan ja 

kokemusten tarkastelua ilman ohjaajan johdattelua tai rajaamista. Kysymisen taitoa myös 

pidetään useimmissa ohjaustaitokoulutusmalleissa keskeisenä perustaitona. 

Ohjaustilannetta pitäisikin tarkastella kokonaisuutena ennen kuin voidaan suoraan sanoa 

mitään siitä, millä tavalla avoimien kysymysten vähäisyys vaikuttaa ohjauksen laatuun. 

Suljetut kysymykset eivät välttämättä haittaa asiakasta tai ohjausta yleensä; etenkin, jos 

asiakas on puhelias. Monisanainen ja avoin asiakas kertoo omasta tilanteestaan ilman 

ohjaajan suurempaa motivointia. Tällöin myös ohjaajan toiminta mittarin perusteella 

saattaa näyttää hyvinkin taidokkaalta, vaikka itse asiassa ohjaajan rooli tilanteessa on ollut 

vain olla läsnä ja mahdollistaa asiakkaalle tilaisuus oman pulmansa pohtimiseen. Toisaalta 

juuri läsnä oleminen ja rauhallinen keskittyminen ovat keskeisiä tekijöitä hyvän 

ohjaussuhteen syntymiselle. Ohjaajan toiminta korostuu erityisesti tapauksissa, joissa 

asiakas on niukkasanainen. Tällöin ohjaajan tehtäväksi muodostuu asiakkaan puhumaan 

rohkaiseminen. Kokeneempi ohjaaja ei välttämättä hämmenny asiakkaan näennäisestä 

haluttomuudesta puhua asioistaan, vaan osaa näissäkin tilanteissa toimia taitavasti ja 

ohjaussuhteen syntymistä edistäen. Noviisille tilanne voi olla kuitenkin hämmentävä, 

jolloin ohjaaja saattaa pyrkiä synnyttämään keskustelua esim. tuomalla keskusteluun omia 

päätelmiään asiakkaan ongelmasta tai tämän tunteista.  

 

Ohjausta tutkimuskohteena määrittää tutkimuksellisten näkökulmien ja käytettyjen 

metodien moninaisuus. Käytännössä tutkimuksessa ja näin ollen myös 
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ohjaustutkimuksessa toimintaa määrittää kysymys siitä, miten tietoa ylipäänsä hankitaan ja 

mitä varten. Epistemologisesti ajatellen kysymys on ennen kaikkea siitä, millaista tietoa 

ohjauksesta haluamme, millainen tieto palvelee käytäntöä ja on hyväksyttävää. (McLeod, 

2003, 178.) Ohjaustaitojen ja niiden kehittämisen tarkastelu eritasoisilla koulutettavilla 

palvelee ennen kaikkea ohjauskoulutusten suunnittelua ja kehittämistä. Vaikka tulokset 

sinällään eivät ole mm. otoksen pienuuden vuoksi yleistettäviä, antavat ne kokonaisuutena 

viitteitä siitä, että ohjauksen perustaitojen kouluttaminen noviiseille on helpompaa kuin 

konkareille ja jopa yhden ohjausharjoituksen aikana voidaan palauteintervention avulla 

saada aikaan merkittäviä positiivisia muutoksia SVRS – mittarilla arvioiduissa 

ohjaustaidoissa. Konkareilla ohjaustaitojen kehittämisessä keskeiseksi nousee 

koulutettavan oma motivaatio tarkastella toimintaansa, ottaa vastaan palautetta sekä 

käyttää palautetta hyödyksi taitojen kehittämisessä. Tässä tutkimuksessa palautteen 

hyödyntämiseen on saattanut vaikuttaa myös noviisi- ja konkariryhmien 

koulutusasetelmien erilaisuus. Opiskelijaryhmällä koulutuksessa oli kaiken kaikkiaan vain 

yksi ohjausharjoitus, jolloin palautteen hyödyntämiseen omassa ohjaustoiminnassa oli 

koulutustilanteessa vain yksi mahdollisuus. Konkariryhmän koulutus kesti kaiken 

kaikkiaan vuoden ja sisälsi kaksi erillistä ohjausharjoitusta. Koulutuksen tavoitteena oli 

tarkastella omaa persoonallista ohjaustyyliä ja saada siitä palautetta. Tutkimuksessa 

tarkasteltu ohjausharjoitus oli koulutuksen ensimmäinen ohjausharjoitus, jossa 

nimenomaisena tavoitteena oli saada palautetta omasta ohjaustyylistä. Koska 

koulutettavilla oli mahdollisuus harjoitella koulutustilanteessa ohjausta vielä toisen kerran, 

jäi palautteen hyödyntämiselle ja oman ohjaustoiminnan tarkastelulle vielä toinen 

mahdollisuus koulutuksen aikana.  Tämä saattaa selittää myös konkariohjaajien 

intervention jälkeistä systemaattista negatiivista muutosta ohjaustaidoissa. 

 

Tämän lisäksi konkariohjaajia koulutettaessa tulisi huomioida se, että he voivat jo olla 

perustaidoissa niin taitavalla tasolla, että koulutuksen ja palautteen avulla ei välttämättä 

saada aikaan merkittäviä muutoksia ohjaustaidoissa. Ohjaustaitojen ja tätä kautta 

ohjausasiantuntijuuden kehittymiselle näyttäisi näin ollen olevan tärkeää, että 

ohjauskoulutukset tukisivat eri tasoisten taitojen oppimista, esim. perustaitoja hyvin 

hallitsevat harjoittelisivat edistyneempiä taitoja sekä taitojen soveltamista erilaisissa 

tilanteissa. Tämän suuntainen kehittäminen vaatisi käytännössä myös koulutettavien 

taitotason arviointia heti koulutuksen alussa, mikä mahdollistaisi koulutusten suuntaamisen 
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koulutettavan ryhmän taitotason mukaisesti. Tämän lisäksi koulutuksissa tulisi ottaa 

huomioon koulutettavien ryhmien käytännön toimintakontekstit sekä kontekstien 

määrittämät tarpeet vuorovaikutukselle.  

7.1 Tutkimuksen reliabiliteetti, validiteetti ja eettisyys 

Tulosten luotettavuuteen vaikuttavat aineiston keruu, käytetyt mittarit ja aineiston 

käsittelyssä käytetyt menetelmät. Luotettavuus jaetaan yleensä kahteen osaan: validiteettiin 

ja reliabiliteettiin. Validiteetin käsitteellä tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä eli sitä, että 

tutkimusaineistosta tehdyt johtopäätökset ovat oikeat ja vastaavat tutkimusongelmaa. 

Toisin sanoen tutkimuksessa on mitattu sitä, mitä oli alun perin tarkoitus mitata. 

Tutkimuksen validiutta saatetaan tarkastella eri osa-alueiden näkökulmasta. Usein 

validiteetti jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäisesti validissa tutkimuksessa 

tulokset johtuvat tutkimusasetelmasta, eikä ulkoisia häiriötekijöitä esiinny. Tutkimuksen 

tuloksia tarkasteltaessa tutkijan on siis hyvä pohtia myös vaihtoehtoisia tai kilpailevia 

hypoteeseja arvioidessaan tutkimusaineistosta saatuja tuloksia. Tärkeässä roolissa ovat 

käytetyt mittarit tai muuttujat. Ulkoisesti validin tutkimuksen tulokset ovat siirrettävissä tai 

yleistettävissä toisiin vastaaviin tilanteisiin. Perusedellytys on, että otos edustaa 

perusjoukkoa. Otantaan liittyvien virheiden lisäksi koeasetelma voi heikentää ulkoista 

validiteettia. Esim. ihmisten käyttäytyminen voi muuttua, kun he tietävät olevansa 

tarkkailun kohteena. Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta 

ja virheettömyyttä. Tutkimuksen analyysin tulee olla johdonmukainen ja mittaustulosten 

pysyviä. Muuttujien arvoissa esiintyvien vaihteluiden tulee olla peräisin aidoista eroista, 

eikä sattumasta, esim. mielipidettä ilmaisevien vastausten vaihtelu on seurausta 

henkilöiden erilaisista mielipiteistä, eikä huonosti laadituista kysymyksistä tai huonosta 

ajankohdasta. Reliaabelin tutkimuksen rinnakkaistutkimuksessa tai tutkimus toistettaessa 

saadaan tällöin kutakuinkin samat tulokset. (Hirsjärvi et al., 2004, 216; Karjalainen, 2010, 

16; McLeod, 2003, 121; L. Nummenmaa, 2009, 346.)  

 

Mittarin validiteetilla tarkoitetaan mittarin pätevyyttä eli toisin sanoen sitä, miten hyvin 

mittari mittaa, mitä sen on tarkoitus mitata. Käyttäytymistä mitattaessa tarkastelussa 

keskeisenä on mitattavan käsitteen tarkka määrittäminen: tutkijan tulee arvioida, mitkä 

käyttäytymispiirteet kuuluvat mitattavaan ominaisuuteen ja mitkä taas eivät. Mittarin 
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reliabiliteetilla tarkoitetaan sen toimintavarmuutta tai pysyvyyttä. Reliaabeli mittari ei ole 

herkkä tekijöiden vaikutuksille, eikä anna sattumanvaraisia tuloksia. Toistomittaukset 

antavat tutkittavalle kutakuinkin saman tuloksen. Validiteettia ja reliabiliteettia 

tarkasteltaessa voidaan todeta, että validiteetilla ja reliabiliteetilla on hierarkkinen suhde. 

Reliaabeli testi tai mittari on mittausvirheetön ja validi testi mittaa sitä ominaisuutta, mitä 

sen oletetaankin mittaavan. Jos mittarin reliabiliteetti on toisin sanoen alhainen, se ei 

myöskään voi koskaan olla validi. Toisaalta on huomioitava myös se, että mittarin korkea 

reliabiliteetti ei välttämättä takaa sitä, että mittari olisi validi (esim. mittarilla mitataan 

jotain muuta kuin, mitä mittarilla on tarkoitus mitata). Hyvällä mittauksella on sekä korkea 

reliabiliteetti että validiteetti. (Karjalainen, 2010, 23.; L. Nummenmaa, 2009, 349, 362, 

365-366.)  

 

Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen validiteettia on todettava, että tutkimuksen ulkoinen 

validiteetti ei ole hyvällä tasolla siitä syystä, että tutkimuksen otos on ensinnäkin pieni ja 

toiseksi otosta ei ole valittu satunnaisotannalla perusjoukosta (esim. Karjalainen, 2010, 32).  

Näin ollen tuloksia ei voi suoraan yleistää niihin perusjoukkoihin, joita osallistujat 

edustavat (konsultatiivisella työotteella koulutetut opiskelijat ja SOLMU -koulutettavat), 

eikä noviisi- ja konkariohjaajiin yleensä. Osallistujista ei tämän lisäksi ollut saatavilla 

kaikkia taustamuuttujia, kuten konkariohjaajien osalta tarkkaa työikää tai noviisiohjaajien 

osalta kaikkea aikaisempaa työkokemusta, jolloin osallistujien valinta ja heidän 

määrittelynsä noviiseiksi ja konkareiksi täytyi tehdä niiden muuttujien perusteella, jotka 

tutkimusta toteutettaessa olivat saatavilla. Tutkimustulokset saavat kuitenkin ainakin osin 

tukea aikaisemmista tutkimuksista ja niitä voidaan pitää suuntaa-antavina.  

 

Sisältövaliditeettiin vaikuttavat erityisesti käytetyt mittarit ja tutkimusasetelma. Tässä 

tutkimuksessa osallistujien ohjaustaitoja ja niiden kehittymistä ohjausharjoituksessa 

arvioitiin SVRS – mittarilla, jonka sisältövaliditeetti (content validity, käsitteen riittävä 

kattavuus) sekä rakennevaliditeetti (construct validity, käsitteen riittävä ja onnistunut 

mittaaminen) on arvioitu tarkasteluissa riittäväksi (ks. Rantanen, 2014, 52-54). 

Tutkimusasetelmassa tavoitteena oli tarkastella noviisi- ja konkariohjaajiksi määriteltyjen 

koulutettavien SVRS – mittarilla arvioituja ohjaustaitoja videoitujen ohjausharjoitusten 

perusteella sekä verrata noviisien ja konkarien tuloksia toisiinsa. Tutkimusasetelmaan 
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sinänsä eivät ole siis vaikuttaneet mitkään ulkoiset tekijät ja tulosten voidaan katsoa 

syntyneen nimenomaan tutkimusasetelmasta johtuvista syistä. Näin ollen tutkimuksen 

sisäistä validiteettia voidaan pitää vähintäänkin riittävänä.  

 

Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen reliabiliteettia voidaan todeta, että tutkimus sinällään 

on toistettavissa, mutta ensisijaisesti tutkimuksen reliabiliteettia määrittää SVRS – mittari 

ja sen reliabiliteetti. Kuten jo menetelmää kuvaavassa luvussa todettiin, mittarin 

käyttäminen vaatii koulutuksen. Mittarin testauksessa on todettu, että koulutetut käyttäjät 

saavat mittarin avulla samansuuntaisia tuloksia (Rantanen, 2014, 52-54). Mittarin ei pitäisi 

toisin sanoen antaa sattumanvaraisia tuloksia, eikä myöskään olla herkkä tekijöiden 

vaikutuksille. Tätä tutkimusta toteutettaessa keskeiseksi puutteeksi mittaria käyttäessä 

kuitenkin muodostui mittarilta vielä toistaiseksi puuttuva yksiselitteinen ja kattava 

koodaus- ja tulkintamanuaali. Vaikka koulutus takaakin mittarin käyttämiseen riittävän 

varmuuden, jää tiettyjen kriteerien (esim. huolen selvittäminen ja tarkentaminen) 

määrittämiseen jonkin verran havainnoitsijakohtaista tulkinnanvaraisuutta. Tämän 

tutkimuksen osalta luotettavuutta on lisätty siten, että joitain vaikeammin arvioitavia tai 

epäselviä tapauksia on katsottu yhdessä muiden tutkimusryhmän jäsenten kanssa ja 

keskusteltu yhdessä arviointikriteereistä. Näin olleen tämän tutkimuksen reliabiliteettia 

voidaan pitää hyvänä, vaikkakin selkeän käyttäjämanuaalin kehittäminen CROS – 

mittarille voidaan nähdä jatkossa keskeisenä kehittämiskohteena.  

 

Tutkimuksen eettisyyttä tarkasteltaessa keskeisenä on, että tutkija pohtii tekemiään 

ratkaisuja myös eettisistä näkökulmista koko tutkimusprosessin ajan alkaen tutkimusaiheen 

valinnasta ja päättyen tutkimustulosten raportointiin. Keskeisenä tutkimuksen eettisyydessä 

on tutkimukseen osallistuvien henkilöiden kunnioitus, autonomia, suojeleminen ja 

oikeudenmukainen kohtelu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tutkimukseen 

osallistumisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Toisin sanoen tutkimukseen osallistuvien 

tulee saada tutkimuksesta riittävästi tietoa, jotta he voivat sen perusteella päättää 

haluavatko osallistua tutkimukseen (informed consent eli perehtyneisyys). Osallistujien 

yksityisyyttä tulee suojella, esim. käsittelemällä tutkimusaineistoa luottamuksellisesti, 

takaamalla osallistujien anonymiteetti, tallentamalla aineisto asianmukaisesti sekä 

tuhoamalla tutkimusaineisto sen jälkeen, kun tutkimus on raportoitu. Osallistujiin liittyvien 
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eettisten näkökohtien lisäksi eettisyyteen liittyy tutkimuksen sosiaalinen validiteetti (social 

validity): tutkimuksen tulisi tuottaa sellaista tietoa, josta on hyötyä yhteiskunnallisesti, 

tiedeyhteisölle tai ammattikunnalle. Sosiaalisen validiteetin käsite liittyy kaikkiin 

tutkimusprosessin vaiheisiin alkaen tutkimuskysymysten, tutkimusasetelman, osallistujien 

ja analyysivälineiden määrittelystä päätyen tutkimustulosten kriittiseen ja oikeelliseen 

raportointiin sekä kaikkien tutkimusprosessiin osallistuneiden oikeudenmukaiseen 

huomioimiseen raportointivaiheessa. (Hirsjärvi et al., 2004, 26-27; McLeod, 2003, 172; 

Wester, 2011.) 

 

Tämän tutkimuksen osallistujat olivat osallistuneet Oulun yliopiston kasvatuspsykologian 

klinikalla järjestettyyn ohjauskoulutukseen. Koulutuksen alussa jokaiselta koulutettavalta 

oli pyydetty suostumus koulutuksessa kerätyn aineiston käyttämiseen tutkimuksissa. 

Tämän lisäksi kaikki koulutukseen osallistuneet (koulutettavat ja kouluttajat) sekä 

aineistoa myöhemmässä vaiheessa käsittelevät tutkijat ovat allekirjoittaneet 

vaitiolovelvollisuussopimuksen koskien kaikkea koulutukseen liittyvää tietoa (esim. 

osallistujien henkilöllisyys, ohjausharjoitusten aikana käsitellyt asiat). Lisäksi kaikilla 

osallistujilla on jatkuva oikeus missä vaiheessa tahansa kieltää itseään koskevan aineiston 

käyttäminen tutkimuksissa. Tutkimusaineistoa on säilytetty ja säilytetään lukitussa 

kaapissa Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla, minne aineisto myös tulee 

palauttaa sen käsittelyn jälkeen. Aineiston käsittely (esim. videotallenteiden analysointi) 

tulee tapahtua Oulun yliopiston tiloissa. Tämän tutkimuksen osalta videotallenteiden 

analysointi tapahtui kasvatuspsykologian klinikalla tai sen läheisissä työhuoneissa siten, 

että tutkimuksen toteuttajan lisäksi vain vaitiolovelvollisuuden allekirjoittaneet tutkijat 

osallistuivat tarvittaessa tallenteiden katsomiseen. Tutkimukseen osallistuneiden 

anonymiteetin takaamiseksi osallistujat koodattiin aineiston analysointivaiheessa siten, että 

tunnistaminen on mahdotonta muille kuin tutkimuksen toteuttajalle. Tämän lisäksi 

tutkimuksen analysoitava aineisto muodostui pelkästään SVRS – mittarilla pisteytetyistä 

ohjaustaitoprofiileista, joiden perusteella osallistujien tunnistaminen ei ole mahdollista.   

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa noviisi- ja konkariohjaajien ohjaustaidoista ja 

niiden kehittymisestä käyttäen hyväksi systemaattista arviointimittaria. Kuten jo 

aikaisemmin on todettu, tämän kaltainen tutkimusasetelma on suomalaisen 
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ohjaustutkimuksen kentällä harvinainen, joten tutkimustulokset tuottivat uutta tietoa 

ohjaustaitojen kouluttamisesta ja arvioimisesta. Tutkimus tuotti uutta tietoa myös Oulun 

yliopiston kasvatuspsykologian klinikalle erilaisten ryhmien kouluttamisesta 

konsultatiivisella työotteella sekä SVRS – mittarin toimivuudesta ohjaustaitojen arvioinnin 

välineenä. Vaikka tutkimuksen tulokset eivät olekaan yleistettävissä, ovat tulokset edellä 

todetun mukaisesti samansuuntaisia kuin aikaisemmat noviisi- ja konkariohjaajiin 

kohdistuneet tutkimukset ja näin olleen suuntaa-antavia. Näistä näkökulmista tarkasteltuna 

tutkimuksen sosiaalista validiteettia voidaan pitää hyvänä.  

7.2 Jatkotutkimusehdotuksia 

Tämän tutkimuksen tuloksissa erityisen mielenkiintoista on konkariohjaajien ryhmän 

ohjaustaidoissa tapahtunut negatiivinen muutos intervention jälkeisellä ohjausharjoituksen 

puolikkaalla. Tulos herättää kysymyksen siitä, onko tämän kaltainen muutos pelkästään 

tässä tutkimuksessa osallistujina olleen ryhmän erityispiirre vai voiko tulos ilmetä myös 

laajemmalla ryhmällä. Tämän vuoksi tutkimusasetelman toistaminen suuremmalla 

otoksella olisi sekä järkevää että mielenkiintoista. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on 

lisäksi huomioitava, että ohjaustaitojen arviointi suoritettiin yhden ohjausharjoituksen 

perusteella. Ohjausharjoitus oli niin noviisi- kuin konkariohjaajillekin ensimmäinen 

konsultatiivisella työotteella toteutettu ohjausharjoitus. Koulutuksista kerätyn palautteen 

perusteella ensimmäinen harjoitus on yleensä koettu jännittäväksi. Ohjauksessa tarkastelun 

kohteena on ohjaajan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, jolloin merkittävässä osassa on 

ohjaajan ja asiakkaan välinen yhteistyö. Ensimmäisessä kohtaamisessa vuorovaikutus 

todennäköisesti hakee vielä muotoaan. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen tuntuu 

tärkeältä tarkastella niin noviisi- kuin konkariohjaajienkin ohjaustaitoja ja niiden 

kehittymistä useamman ohjausharjoituksen perusteella, joko saman tai useamman 

asiakkaan kanssa. Tällöin olisi mahdollista arvioida ohjaustaitojen kehittymisen lisäksi 

ohjaustaitojen pysyvyyttä ohjausharjoitusten välillä ja eri asiakkaiden kanssa. Tämän 

lisäksi mahdollistuisi luotettavampien päätelmien tekeminen siitä, miten harjoituksista 

saatu palaute todella vaikuttaa ohjaajan toimintaan ja kuinka pysyvää esim. positiivinen 

muutos ohjaustaidoissa on. Ohjaustaitojen pysyvyyden arvioimiseksi tuntuisi mielekkäältä 

toteuttaa myös jatkoarviointi ohjaustaitokoulutukseen osallistuneille esim. vuoden tai 

kahden päästä koulutuksesta.  
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Tässä tutkimuksessa arvioitiin noviisi- ja konkariohjaajien ohjaustaitoja SVRS – mittarilla. 

CROS – mittari sisältää kuitenkin myös toisen osa-alueen: Counselor Response Coding 

System (CRCS) koodaa ohjaajan tyypillisiä verbaalisia responsseja. CRCS – mittarin 

avulla on mahdollista koodata ohjaajan ohjausharjoituksen aikana asiakkaan puheeseen 

kohdistamia responsseja (esim. tarkennus, reflektio, ehdotus) sekä sitä, mihin responssit 

kohdistuvat (esim. tunteet, toiminta, konteksti). Jatkotutkimuksessa olisi mielekästä 

analysoida niin noviisi- kuin konkariohjaajienkin osalta ohjaustaitojen lisäksi sitä, millaisia 

ohjaajien tyypilliset responssit ovat, eroavatko noviisien ja konkarien responssit toisistaan 

ja voidaanko responsseihin vaikuttaa koulutuksen ja palautteen avulla. Konsultatiivisessa 

työotteessa ohjausharjoitusvaiheessa keskeisenä on interventio ja siinä ohjaajalle annettava 

palaute hänen toiminnastaan. Mehto & Mourujärvi (2012) totesivat pro gradu -työssään, 

että interventiossa saadun palautteen laadulla oli merkitystä ohjaajien SVRS – mittarilla 

arvioitujen ohjaustaitojen kehittymiseen. Tässä tutkimuksessa joillakin osanottajilla oli 

merkittäviä muutoksia ohjaustaidoissaan interventiovaiheen jälkeen. Jatkotutkimuksessa 

olisi mielenkiintoista ottaa arviointiin mukaan näiden ohjaajien saama palaute ja sen laatu 

eli toisin sanoen arvioida sitä, onko palaute kohdistunut kyseisen ohjaajan toiminnassa 

erityisesti huomiota vaatineisiin kohtiin ja tätä kautta mahdollistanut ohjaustoiminnan 

suuntaamisen taitavammalle tasolle. Arvioimalla ohjaajan tyypillistä toimintaa, hänen 

taitotasoaan sekä interventiopalautteen laatua mahdollistuu kokonaisvaltaisen kuvan 

muodostaminen yksittäisen ohjaajan toiminnasta sekä siitä, onko koulutuksella mahdollista 

vaikuttaa ohjaajan toimintaan siten, että toiminta kehittyy ohjaussuhteen fasilitoimisen 

kannalta taitavampaan suuntaan.  

 

Tässä tutkimuksessa ohjaustaitojen arviointiin käytettiin SVRS - mittaria, jonka kautta 

saatiin kvantitatiivista tietoa niin ohjaustaidoista kuin niiden muutoksesta yhden 

ohjaussession aikana. Onko tämän kaltainen tieto riittävää ja onko se käytännöllistä? 

Ohjaus kuvataan ennen kaikkea sosiaalisena ilmiönä, jossa ohjaaja ja asiakas yhdessä 

rakentavat kuvaa asiakkaan tilanteesta ja niistä mahdollisuuksista, joita asiakkaalla on 

elämänsä parempaan haltuun ottamiseen. Tämän tutkimuksen konsultatiivisella työotteella 

toteutetussa harjoituksessa ohjaajan ja asiakkaan lisäksi tilanteessa olivat mukana myös 

havainnoitsijat ja kouluttaja. Jokainen ohjausharjoitus rakentuu näin olleen useamman 
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ihmisen yhteisenä tilanteena ja kokemuksena, jossa jokaisen läsnäolo vaikuttaa 

ohjaustilanteen luonteeseen. Kokonaisvaltaisemman kuvan saamiseksi kustakin 

ohjausharjoituksesta, tulisi harjoitusta analysoida niin osallistujien kokemusten kuin 

ohjaajalle annetun palautteen laadun kautta. Näin voitaisiin paremmin tarkastella niitä 

koulutustilanteessa vaikuttavia tekijöitä, jotka mahdollistavat ohjaajan taidollisen 

kehittymisen. Keskeistä on myös huomioida konsultatiivisen työotteen luonteeseen 

kuuluva vertaisryhmässä työskentely. Tämän kaltaisessa työskentelyssä on monia 

oppimista edistäviä puolia, mutta toisaalta ryhmään voi koulutuksen aikana syntyä niin 

tiivis ryhmähenki, että esim. kriittisen palautteen antaminen toiselle koulutettavalle voi 

muodostua vaikeaksi. Jos palaute keskittyy ainoastaan tai suurimmalta osaltaan ohjaajan 

toiminnan positiivisiin puoliin, ei se välttämättä tue ohjaustaitojen kehittymistä.  

 

Tutkimuksen tulokset kuvaavat niitä taitavan ohjauksen piirteitä, joita SVRS – mittari on 

operationalisoitu mittaamaan. Tämän lisäksi taitavaan, ohjaussuhdetta fasilitoivaan 

ohjaukseen voi kuitenkin liittyä myös muita ohjaajan toimintatapoja, joita mittarin avulla ei 

havainnoida ja jotka tästä syystä jäävät myös huomioimatta. Tällaisia ovat mm. ohjaajan 

nonverbaali viestistä, empaattinen läsnäolo, asiakkaan hyväksyminen ja tilan antaminen. 

Asiakkaan kokemuksessa tällaiset ohjaajan toiminnan piirteet voivat olla hyvinkin 

merkittäviä. Tästä näkökulmasta asiakkaan kokemus ohjaussuhteen laadusta muodostuu 

keskeiseksi tekijäksi ohjaajan taitavuutta arvioitaessa. Tässä tutkimuksessa huomiota 

kiinnittivät muutaman konkariohjaajan erityisen suuret negatiiviset muutokset SVRS – 

pisteytyksellä arvioiduissa ohjaustaidoissa. Erityisen mielenkiintoiseksi tässä tapauksessa 

muodostuu se kokemus, joka asiakkaalle ohjaajan toiminnasta muodostui: kokiko myös 

asiakas ohjaajan toiminnan taitamattomana?  

 

Tämän lisäksi mielenkiintoista olisi tarkastella edellä mainittujen konkariohjaajien 

perusteluja siihen, miksi he valitsivat tietyn tavan toimia toisella ohjausharjoituksen 

puolikkaalla. Kokeneemmilla ohjaajilla on selkeämmät perustelut omalle 

ohjaustoiminnalleen: he pystyvät sanomaan, miksi toimivat tietyllä tavalla tai mihin 

pyrkivät ohjauksellaan (esim. ratkaisun löytäminen). Noviiseilla ohjaus on enemmän 

harjoittelua, eikä ohjaus välttämättä tähtää mihinkään lopputulokseen. Asioihin tarttuminen 

saattaa olla satunnaista. Edellä mainituista syistä tuntuukin tärkeältä tutkia ohjaustilanteita 
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arviointimittarin lisäksi laadullisesti siten, että taitavan ohjauksen arvioinnissa olisi 

mukana SVRS – mittarin tuottamien pisteytysten lisäksi myös asiakkaan kokemus 

ohjaussuhteen toimivuudesta sekä ohjaajan omat perustelut (kts. Suorsa, 2014, 65-70) 

niistä syistä, miksi hän valitsi juuri tässä ohjaustilanteessa tietyn tavan toimia. Edellä 

mainituista näkökohdista huolimatta SVRS – mittarin etuna on kuitenkin kiistatta se, että 

mittarin avulla voidaan tuottaa ohjaajan taidoista ja kehittymisestä systemaattista ja 

vertailtavaa tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi myös koulutettaville annettavassa 

palautteessa. Systemaattisella, ohjaajan toimintaan ja sen kehittymiseen kohdistuvalla 

tutkimuksella näyttäisi olevan selkeä paikka myös suomalaisen ohjaustutkimuksen 

kentällä. Ottaen huomioon ohjaustaitojen linkittymisen yleisiin ammatillisiin 

vuorovaikutustaitoihin, on enemmän kuin perusteltua jatkaa tutkimusta ohjaustaitojen 

systemaattisesta kouluttamisesta ja arvioimisesta.  
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