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Osa 5: Yhteistyö 

Lyhyt kuvaus 

Tavoitteena on lisätä osallistujien kykyä hoitaa suhteita tehokkaasti. Yhteistyövalmennuksella 
edistetään opiskelijoiden kykyä rakentaa ja hoitaa ihmissuhteita, antaa ja ottaa vastaan apua sekä 
solmia yhteistyösopimuksia. Konfliktinratkaisu- ja neuvotteluvalmennuksen tulee tukea osallistujia 
ratkaisemaan väärinkäsityksiä, arvo- ja resurssiristiriitoja rakentavasti. Vaikuttamisvalmennuksen 
tulee edistää oppijan ymmärrystä omista vahvuuksistaan ja arvoistaan ja tukea heitä muiden 
suostuttelussa. 

 

Oppimistavoitteet 

Jakson lopussa ohjauksen ammattilaiset: 

● ymmärtävät kokonaisvaltaisesti, mitä yhteistyö tarkoittaa ja mitä muita 
lähikäsitteitä on; 

● ymmärtävät yhteistyötaitojen tärkeyden uraohjauksessa; 
● oppivat, mitkä teoreettiset lähestymistavat voivat edistää yhteistyötaitojen 

kehittymistä; 
● ovat vahvistaneet heidän kykyään hallita tehokkaasti suhteitaan asiakkaisiinsa; 
● osaavat ”levittää tunnetta”, että tavoite on yhteinen kaikille tiimin jäsenille, että 

he ovat osa kokonaisuutta, joka lisää tyytyväisyyttä tiimin sisäisissä suhteissa, 
jaetun moraalin, sääntöjen ja arvojen kanssa; 

● parantavat ja kehittävät konfliktien ratkaisu- ja neuvottelutaitoja, jotka auttavat 
hallitsemaan ihmissuhteita oikein ja tunnistamaan konfliktien ja väärinkäsitysten 
lähteet, jotta niitä voidaan käsitellä kokonaisvaltaisesti, jotta asiakkaat voivat 
päästä yli vaikeasta tilanteesta, johon he ovat joutuneet, hallita tunteitaan ja 
saavuttaa tavoitteensa. 

 

1.1 Teoreettinen tausta 
 

Määritelmät 

Ohjausympäristö ja -suhde ovat paikka, jossa voi tutkia ongelmia, käydä rehellisiä keskusteluja, 
pohtia mahdollisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja. Tämän vuoksi yhteistyötaidot ovat välttämättömiä 
jokaiselle ohjauksen ammattilaiselle, sillä niiden avulla hän voi hoitaa suhteita tehokkaasti. 



 

Tämä hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella, Erasmus+ -ohjelma. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. 
HANKETUNNUS: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 
 

Tärkeitä taitoja, jotka mahdollistavat ohjausalan ammattilaisten kyvyn toimia yhteistyökykyisesti, 
ovat: 

Yhteistyö 
Se on ohjausalan ammattilaisen kykyä rakentaa ja hoitaa ihmissuhteita, antaa ja ottaa vastaan apua 
sekä solmia yhteistyösopimuksia. Sana "yhteistyö" on esiintynyt yhä enemmän ohjausta koskevissa 
kirjoituksissa, yleisimmin ammattilaisten ja asiakkaiden välisissä suhteissa (Anderson, 1997; 
Hoffman, 1995; O'Hanlon & Weiner-Davis, 2003). Yhteistyöllä on ollut erilaisia merkityksiä, mukaan 
lukien ne, jotka on johdettu ohjausta koskevista lähestymistavoista, joissa asiakasyhteistyö nähdään 
yhteistyönä ohjaajan ohjeiden mukaisesti (kts. esim. Colson ja muut, 1988). 

Terapeuttisen allianssin on yleisimmin määritelty heijastavan ammattilasen ja asiakkaan välisen 
yhteistyösuhteen laatua ja vahvuutta (Bordin, 1994; Pinsof & Catherall, 1986). Allianssin 
käsitteellinen keskus on yhteistyö, joka määritellään "asiakas ja ammattilainen muodostavat 
kumppanuuden asiakkaan kivun yhteistä vihollista vastaan" (Horvath & Greenberg, 1994, s. 1). 
Yhteistyön käsite välittää tunteen ryhmätyöstä, kumppanuudesta, yhteistyöstä ja yhteisten 
tavoitteiden saavuttamisesta (Diamond & Scheifler, 2007). 

Yhteistyössä on kyse myös ohjauksen tavoitteiden neuvottelemisesta ja polun päättämisestä niiden 
saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa myös erilaisten mielipiteiden, huolenaiheiden, uteliaisuuden, 
kysymysten ja ajatusten ilmaisemista ohjauksen suunnasta, siitä, mistä on ollut apua ja mikä 
ohjauksessa puuttuu ja/tai ei toimi. Toisin sanoen yhteistyön ei ole tarkoitus olla täydellinen linjaus, 
vaan se merkitsee kumppanuutta, joka koetaan avoimeksi, kunnioittavaksi, energiseksi ja 
määrätietoiseksi (Bohart & Tallman, 1999; Duncan & Miller, 2000). 

Yhteistyö tehostuu, kun asiakkaat ja ammattilaiset ymmärtävät, että he voivat muokata dialoginsa 
tapaa ja saavutuksia. Toisin sanoen se, miten he neuvottelevat "etenemisen" (Wittgenstein, 1953) 
toistensa kanssa, voi rajoittaa tai helpottaa heidän mahdollisuuksiaan jatkaa yhdessä. 

 
Konfliktinratkaisu ja neuvotteleminen 

Tämä viittaa kykyyn käsitellä väärinkäsityksiä, arvo- ja resurssiristiriitoja rakentavasti 
(kunnioittavasti, tavoitteena ratkaista konflikti rauhanomaisesti). 

Konfliktinratkaisu liittyy erottamattomasti yhteistyö- ja neuvottelutaitoon, sillä ne edellyttävät 
myös konfliktien tehokasta hallintaa. Tehokas konfliktinratkaisu viittaa kykyihin, kuten psykologisiin 
motivaatioihin sopeutumiseen, kasvojen pelastamiseen ja voimaerojen tasapainottamiseen (Roloff , 
Putman & Anastasiou, 2003). Tutkimustulokset (De Dreu & Van De Vliert, 1997; Johnson & Johnson, 
1998) osoittivat, että toisin kuin kulttuurimme pyrkimys välttää konflikteja, konfliktit, kun niitä 
hoidetaan rakentavalla ja terveellä tavalla, ovat positiivisia ihmissuhteille ja työntekijöille. Konfliktin 
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näkeminen mahdollisuutena luovuuteen, kasvuun ja oppimiseen, kivun ja nöyryytyksen sijaan on 
ristiriidan kehys, joka auttaa välttämään tehottomia tapoja käsitellä konfliktia (Brown & Fisher, 
1988; Borisoff & Victor, 1998; Coulson, 1996; De Dreu & Van De Vliert, 1997; Kottler, 1994). 

Neuvottelutaidot viittaavat osaamiseen ja käyttäytymiseen, jotka vaikuttavat "kaupankäyntiin" 
(Lewicki, 1997). Neuvottelutaitojen kokonaisuus on yhteistyössä olennainen, koska sen avulla 
voidaan luoda jotain uutta, mitä kumpikaan osapuoli ei pystyisi saavuttamaan itsenäisesti, ja siten 
ratkaista monimutkaisia ongelmia "käymällä kauppaa" (Lewicki, 1986). 

Neuvottelua pidetään tehokkaana, kun joku saavuttaa perimmäisen tavoitteensa (oli se sitten 
lopullinen tulos tai osatavoite laajemmassa yhteistyössä) tai kun se on kasvanut prosessin 
ymmärtämisestä, joka ylittää minimisuorituksen. Tehokas neuvottelu tarkoittaa myös sitä, että 
toimijat tekevät yhteistyötä päätöksissä ja rakentavat terveitä suhteita työskentelemällä 
asiakkaidensa kanssa. 

 

Vaikuttaminen 
Vaikuttaminen on yhteistyölle ja neuvotteluille luontaista. Se viittaa omien vahvuuksien ja arvojen 
ymmärtämiseen ja kykyyn ilmaista niitä saadakseen muilta toivottuja vastauksia (esim. 
inspiraatiota). Se on valtaa vaikuttaa tai muuttaa siihen, miten joku käyttäytyy tai ajattelee 
epäsuoralla tai aineettomalla tavalla. Se liittyy tunnejohtamistaitojen joukkoon siinä mielessä, että 
tehokas vaikuttaminen vaatii emotionaalista ymmärrystä sekä omien vahvuuksien ja arvojen 
tuntemista ja projisointia henkilön tai ihmisryhmän vakuuttamiseksi. Ohjauksen ammattilaisen 
näkökulmasta hänen tulee ymmärtää omat vahvuutensa ja arvonsa (kestäviä käyttäytymis-, tunne- 
ja kognitiivisia ominaisuuksia, jotka ovat yksilön tavanomaisia ominaisuuksia) ja tarjota tukea 
samalla, kun hän suostuttelee muita ihmisiä. Heidän on toimittava esimerkillisenä roolimallina, 
sitoutettava ja motivoitava muita sekä edistettävä luovaa ajattelua (Bass & Avolio, 2000). 

 

Yhteistyötaitoja hallitsevan ammattilaisen ominaisuudet 

Ohjauksen ammattilaisen tulee rakentaa kiinteä liitto asiakkaan kanssa ollakseen tehokkaita. 
Henneman, Lee & Cohen (1995) suorittivat analyysin yhteistyön käsiterakenteen ja ehdottivat 
seuraavia olennaisia määrityksiä, joita ilman yhteistyötä ei voi olla olemassa: a. sitoutuminen 
yhteiseen yritykseen; b. halukas osallistuminen; c. tiimilähtöinen lähestymistapa; d. yhteinen 
suunnittelu ja päätöksenteko; e. jaettu asiantuntemus; f. ei-hierarkkinen suhde, jossa valta jaetaan 
ja se perustuu tietoon, roolin tai tittelin sijaan. Vaikka asiakkaan halukkuus ja positiivinen asenne 
vaikuttavat kokonaistulokseen, on ammattilaisen yhteistyön käytänteet, kuten ammattimainen 
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kuuntelu, ammatillinen luottamus, jakaminen ja tukea tarjoava suhde, ainoa ulottuvuus, joka 
vaikuttaa ainutlaatuisella tavalla ammattilaisen käsitykseen yhteistyöstä. 

Tämän vuoksi yhteistyötä tekevät ammattilaiset ovat joustavasti ja aktiivisesti mukana 
muutosprosessissa asiakkaidensa kanssa (Bachelor, Laverdière , Gamache ja Bordeleau, 2007). 

Muodostamalla yhteistyösuhteen ohjaaja työskentelee yhdessä asiakkaan kanssa luodakseen 
uuden ymmärryksen yksilön kokemuksesta, mahdollistaen muutoksen. Tärkeä osa tätä on 
ammattilaisen oivallus, että terapiassa oleva henkilö on oman kokemuksensa asiantuntija. 
Terapeutti ei toimi auktoriteettihahmona tai ikään kuin heillä olisi enemmän tietoa tai ymmärrystä. 
He voivat tarjota omia ehdotuksiaan tai näkökulmiaan, mutta he välttävät kohdistamasta omia 
ajatuksiaan yksilölle terapiassa (Anderson, 2001). 

Pähkinänkuoressa riittävän tehokkaan yhteistyön hallitsevalla ohjaajalla voidaan katsoa olevan 
seuraavat ominaisuudet: 

● itsetietoisuus;  
● kehittynyt henkilökohtainen henkinen joustavuus;  
● kokonaisvaltainen tieto hänen asenteistaan, uskomusjärjestelmästään, vahvuuksistaan, 

positiivisista ominaisuuksistaan ja taidoistaan;  
● luottamus;  
● rehellisyys;  
● hyväksyntä asiakkaita kohtaan;  
● sopeutumiskyky;  
● luovuus;  
● luottamuksellisuus;  
● kunnioittaminen;  
● rehellisyys ja selkeys suhteessa rajoihinsa;  
● kokonaisvaltainen lähestymistapa asiakkaan kysymyksiin;  
● jokaisen erilaisten tarpeiden kunnioittaminen iästä ja elämänvaiheesta riippuen;  
● kunkin jäsenen subjektiivisen kokemuksen ja tavan, jolla he kokevat ohjausprosessin, 

ymmärtäminen;  
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Yhteistyötaitojen merkitys uraohjauksessa 

 

Uraohjauksen ammattilaisen ja asiakkaan välinen suhde on ensiarvoisen tärkeä. Tällainen suhde 
koskee ohjausprosessiin osallistuvien tunteita, asenteita ja uskomuksia (Thwaites, 2007). Tämän 
kehittyvän suhteen laatu määrää ohjausprosessin lopputulosta enemmän kuin todelliset 
uranäkymät ja tulokset. 

Ohjaajan käyttäytymisen tulee heijastaa voimaantumista ja hyväksyntää asiakkaan silmissä. 
Uraohjauksen ammattilainen tulee nähdä kykenevänä, vakavana, herkkänä, rehellisenä, 
luottamuksellisena ja vastuullisena henkilönä, joka hyväksyy asiakkaan ehdoitta ja jolla on tarvittava 
koulutus ja taidot ohjata (Malkiosi-Loizou , 2012). Yhteistyö on välttämätöntä, jotta nämä 
ominaisuudet projisoituvat ja niitä voidaan soveltaa ohjausprosessissa. Yhteistyössä uraohjauksen 
yhteydessä tarjotaan apua asiakkaalle tai tiimille tarpeen tullen aina asiakkaan tai tiimin rytmien 
mukaan ja säädellään käytöstä siten, ettei toimintaa tulkita väärin (Salas, Sims & Klein, 2004). 
Prosessia, jolla saavutetaan yhtenäinen ilmapiiri ammattilaisen ja asiakkaan välillä tai ammattilaisen 
ja tiimin välillä, kutsutaan kumppanuudeksi (Salas, Sims & Klein, 2004). 

Lisäksi ohjaukseen, kuten muihinkin sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoihin, sisältyy myös 
erimielisyyksiä, ja tämän vuoksi yhteistyötaidot ovat välttämättömiä. Oletetaan, että asiakkaan 
mielestä ohjaajan vastaukset ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä hän pyytää ohjaajalta. 
Ammattilainen voi puolestaan tulkita, että tällainen 'epäjohdonmukaisuus' tarkoittaa asiakkaan 
vastustavan yhteistyön tekemistä. Tällaisia ongelmia voi syntyä näkökulmien ja arvioiden eroista. 
Tällaiset erimielisyydet liittyvät usein väärinymmärryksiin siitä, miten asiakkaat ja ohjaajat 
suhtautuvat ammatilliseen suhteeseen ja siihen liittyviin menettelyihin (kts. esim. Vera & Speight, 
2003). Yhteistyö voi sisältää ennakkokeskustelun tällaisista odotuksista matkalla implisiittiseen 
sopimukseen siitä, mitä yhteistyö sisältää. Tämä on yleinen näkemys työn liittoumasta, jossa 
ammattilaiset ja asiakkaat hahmottelevat suhdejärjestelyt, tavoitteet ja tehtävät ohjauksen alussa 
ja noudattavat niitä sen jälkeen (kts. esim. Horvath & Greenberg, 1994). Lisäksi ohjaus on prosessi, 
jossa asiakkaan ja ammattilaisen harkintaa vaaditaan jokaisessa keskustelun käänteessä (Strong & 
Sutherland, 2007). 

Yhteistyö palvelee ohjausprosessin jokaisessa vaiheessa. Ammattilaisen valmistautumisen aikana 
hänen tulee pystyä suunnittelemaan ja organisoimaan toimintatapa, joka on jäsennelty ja harkittu 
kunkin asiakkaan kykyjen, pyrkimysten ja tavoitteiden mukaan. Tämä voidaan saavuttaa vain 
rehellisellä keskustelulla ja yhteistyöllä ohjaajan ja asiakkaan välillä prosessin tavoitteita asettaessa. 
Vastaavasti, kun ammattilaiset ja asiakkaat tutkivat ja arvioivat erilaisia koulutus- ja urapolkuja, 
yhteistyö on edelleen välttämätöntä. Uraohjauksen ammattilaisten tulisi kyetä ymmärtämään 
asiakkaan urakysymysten taustalla olevat monimutkaiset kysymykset ja mahdollisten rajoitusten, 
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käsitysten ja epäröintien taustalla olevat syyt. Tässä vaiheessa on tärkeää, että ohjaaja käyttää omia 
vahvuuksiaan auttaakseen asiakasta löytämään ratkaisuja ja asettamaan tavoitteita (Green, Lee, 
Trask & Reinsheld, 2005). Lisäksi asiakkaan vastustus ja epäröinnit voivat aiheuttaa turhautumista ja 
konflikteja prosessissa, mikä saattaa vaatia muutosta ohjaussuunnitelmaan. Ohjaajien on oltava 
mukautumiskykyisiä, kyettävä neuvottelemaan ja hallitsemaan konflikteja vähentääkseen 
jännitteitä ja ylläpitääkseen suhdetta. Asiantuntijoina heidän tulee pystyä tarjoamaan 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoisia polkuja ja vaikuttamaan asiakkaisiinsa. 

Edellä esitetyn perusteella uraohjauksen ammattilaisten yhteistyötaidon kehittäminen ja 
vahvistaminen on olennaista, sillä se on keskeinen osa ohjausprosessia ja se edistää tehokkaasti 
asiakkaan ongelmien ja huolenaiheiden ratkaisemista tai parempaa hallintaa, erityisesti 
kriisitilanteissa. 

 

Menetelmiä yhteistyötaitojen kehittämiseksi 

Kognitiiviset käyttäytymismallit 
 

Kognitiiviset käyttäytymistekniikat voivat auttaa oppijoita "tarkastelemaan" ajatuksiaan, 
asenteitaan, uskomuksiaan ja käyttäytymistään ongelmien ratkaisemiseksi ja konfliktin 
ehkäisemiseksi tai neuvottelemiseksi (Ellis, 1973). Tämän näkökulman perusteella ammattilainen 
yrittää auttaa asiakasta pääsemään eroon irrationaalisista ideoista ja korvaamaan ne muilla, 
loogisilla ideoilla (Malikiosi-Loizou, 1989). 

Saavuttaakseen edellä mainitun, hän noudattaa erityistä menettelytapaa: 

● kehitä luottamuksen ilmapiiri; 

● paljasta irrationaalisia uskomuksia ja auta asiakkaita tulemaan niistä täysin tietoisiksi; 

● osoita asiakkaille, kuinka nämä irrationaaliset ideat luovat ongelmia; 

● auta asiakkaita muuttamaan näitä irrationaalisia uskomuksia ja puhumaan itselleen; 

● kannusta heitä soveltamaan näitä uusia konsepteja. 

Tätä menettelyä voidaan soveltaa hyvin myös uraohjausprosessissa. Asiakkaiden asenteet, 
uskomukset ja epäröinnit voivat vaikuttaa ohjauksen tulokseen ja jopa synnyttää 
konfliktiympäristön. Ammattilaisen on varhaisessa vaiheessa kyettävä havaitsemaan tällaiset 
ongelmat ja säätämään käyttäytymistään vastaavasti. Luottamukseen ja rehellisyyteen, aktiiviseen 
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kuuntelemiseen ja kommunikointiin perustuen ammattilaiset voivat saada asiakkaat noudattamaan 
edellä mainittua menettelyä ja pääsemään yhteisymmärrykseen. 

 
Coaching on myös menetelmä, jossa yhdistyy kognitiivisia ja behavioristisia tekniikkoja (Grant, 
Curtayne & Burton, 2006). 
 

• Tukeva suhde, jossa yksilö voi tuntea olonsa turvalliseksi luottaa ja analysoida henkilökohtaisia ja 
ammatillisia ongelmiaan, voi vapauttaa heidät jännitteistä ja stressistä, mikä auttaa heitä 
hallitsemaan konflikteja tehokkaammin (Myers, 1999). 

• Konkreettisten tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamiseen pyrkiminen voi lisätä 
minäpystyvyyttä (Sheldon & Houser-Marko, 2001), mikä johtaa onnistuneisiin neuvotteluihin ja 
yhteistyön ilmapiiriin. 

Järjestelmällinen osallistuminen yllä oleviin toimenpiteisiin ja tuki epäonnistumisen käsittelyssä voi 
luoda joustavuutta ja vahvistaa itsesääntelyä (Baumeister, Gailliot , DeWall & Oaten, 2006), jotka 
ovat tärkeitä elementtejä mahdollisten ammattilaisten ja hänen asiakkaidensa välisten konfliktien 
ratkaisemisessa. 

 

Mindfulness  
 
Keskinäisen riippuvuuden teoriaan perustuen tutkijat ovat äskettäin kehittäneet konseptin, joka 
kuvaa yksilön välittämistä ja toisten autonomisten tarpeiden tyydyttämistä ihmisten välisessä 
vuorovaikutuksessa, nimittäin sosiaalinen mindfulness. Tämä osoittaa, että muut huomaavat ja 
arvostavat sosiaalisesti mindfulness-käyttäytymismalleja ja että muiden kokema mindfullness on 
koetaan suotuisammin sosiaalisissa arvioinneissa (Van Doesum , Van Lange ja Van Lange, 2013; Van 
Lange & Van Doesum, 2015). Lisäksi on osoitettu, että sosiaalisella mindfulnessilla on tärkeä rooli 
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja tiimisuhteissa (Van Doesum , Van Prooijen , Verburgh ja 
Van Lange, 2016). Näin ollen sosiaalinen mindfulness edustaa uutta näkökulmaa 
yhteistoiminnalliseen käyttäytymiseen. Yhteistyökäyttäytyminen viittaa yksilöiden oman edun 
alaspainamiseen, yhteisen edun maksimoimiseksi (Van Vugt , Snyder, Tyler ja Biel, 2000). 

Sosiaalisesti huomioivassa käytöksessä johtaja kunnioittaa ja suojelee vastaanottajan 
mahdollisuutta ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, mikä auttaa rakentamaan luottamusta 
kahden vieraan ihmisen välille ( Declerck ja muut, 2013). Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
luottamus on ratkaiseva yhteistyökäyttäytymistä edistävä mekanismi (Irwin, Edwards & Tamburello, 
2015; Parks ja muut., 2013), varsinkin kun ihmiset kohtaavat eturistiriitoja (Balliet & Van Lange, 
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2013). Kuten Van Lange ja Van Doesum (2015) havainnollistavat, korkea sosiaalinen mindfulness 
edistää läheistä suhdetta ja helpottaa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Sosiaalisesti tietoinen 
käyttäytyminen on elintärkeää ihmisten välisten ja läheisten suhteiden parantamiseksi ja 
rakentamiseksi. 

Uraohjauksessa sosiaalinen mindfulness voi ilmetä siinä muodossa, että ammattilainen tunnustaa 
asiakkaan välittömän tai odotettavissa olevan osallistumisen ohjausprosessiin, arvioi omien 
toimiensa vaikutuksia asiakkaiden jäljellä oleviin käyttäytymisvaihtoehtoihin ja säilyttää positiivisen 
huomion koko ohjausprosessin ajan. Perspektiivin ottaminen ja empaattinen huoli ovat myös 
tärkeitä. Vaikka uraohjauksen ammattilaiset ovat saattaneet jo laatia toimintasuunnitelman, 
asiakkaat voivat tulkita sen rajoittavaksi. Vaikka rajallisten vaihtoehtojen esittäminen voi joskus 
osoittautua hyödylliseksi, lopputuloksen vaihtoehtojen poistaminen joltakin osin voi auttaa 
ihmissuhteiden rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Ammattilaisten tulisi pystyä "uhraamaan" tai 
muuttamaan valintojaan, jos tämä johtaa asiakkaan kohonneeseen arvostukseen ja tyytyväisyyteen. 

 

Itsereflektio ja taustatuki 
Lääkäreiden ja psykoterapeuttien elinikäinen ohjaus on kansainvälisesti tunnustettu keskeiseksi 
välineeksi palvelujen laadun parantamisessa, tukemisessa ja varmistamisessa. Ammattilaisten 
ohjauksesta on nykyään muodostunut uusi, kukoistava ja diskreetti ammatti, joka perustuu 
teoreettisiin malleihin, jota harjoitetaan tiettyjen standardien mukaan ja joka johtaa myönteisiin 
tuloksiin kaikille osapuolille. Monet tutkimukset esittelevät ammattilaisten ohjauksen 
nykytilannetta. Lisäksi ne keskittyvät elinikäisen ohjauksen positiiviseen vaikutukseen 
neuvontapalvelujen laadun parantamisessa (Vassara, 2016). 

Loganbill, Hardy ja Delworthin (1982) mukaan taustatuki määritellään läheiseksi ihmissuhteeksi, 
jossa henkilö on sitoutunut helpottamaan toisen taitojen kehittämistä. Tukijan määritelmien 
ytimessä on ohjattavien osaamisen vahvistaminen ja ohjaustyön arviointi. Kuten Hawkins ja Shohet 
(2006) totesivat, British Counseling and Psychotherapy Association piti vuonna 1987 tarpeellisena 
selventää, että tällainen ohjaus ja tuki ei ole ohjattavien, vaan pääasiassa palvelujen lopullisten 
vastaanottajien hyödyksi. 

Itsereflektio ja elinikäinen taustatuki voivat auttaa ammattilaisia keskittymään positiivisen asenteen 
kehittämiseen ja harjoittamiseen asiakkaisiin, kehittämään taitoja, kuten yhteistyökykyä ja 
selviytymään stressaavista työtilanteista. 
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