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SISUKOKKUVÕTE 

 

Magistriprojekti eesmärgiks oli uurida, milline on kogemuste roll kliiniliste psühholoogide 

asjatundlikkuse kujunemisel ja säilimisel; kuidas erineb kliiniline psühholoog keskmisest 

eestlasest ja milline on osalejate hinnangul kliinilise psühholoogi stereotüüp. Valimi 

moodustasid 12 atesteeritud kliinilist psühholoogi vanuses 40�66 aastat, kes olid 

praktiseerinud 10-35 aastat. Uurimuse meetoditeks olid poolstruktureeritud intervjuu, EPIP-

NEO isiksuseküsimustik (Mõttus, Pullmann & Allik, 2006) ja kohandatud instruktsiooniga 

rahvusliku iseloomu küsimustik (National Character Study, Terracciano et al., 2005).  

Võrreldes keskmise eestlasega olid uurimuses osalenud kliinilised psühholoogid oluliselt 

madalama neurotismi ja suurema meelekindlusega. Vastajate arvates on tüüpiline kliiniline 

psühholoog võrrelduna eestlase stereotüübiga oluliselt vähem neurootiline ning 

ekstravertsem, avatum, sotsiaalsem ja meelekindlam. Üldiselt ei ilmnenud seost enda 

isiksuseomaduste ja tüüpilisele kliinilisele psühholoogile antud hinnangute vahel v.a 

meelekindluse puhul (r=0,59, p<0,05). 

Kvalitatiivanalüüsi teoreetiliseks lähtekohaks oli asjatundlikkuse protsessuaalne käsitlus, mis 

kontseptualiseerib erialast arengut kui elukestvat õppimist ja erialaste probleemide 

lahendamist järjest keerukamal tasandil. Analüüsi tulemuste põhjal on asjatundlikkuse 

kujunemisel keskseks kogemuste käigus tekkivad õppimist soodustavad hoiakud, 

metateadmised õppimise kohta ja eneseregulatiivsed oskused, mis moodustavad individuaalse 

tegevusmudeli. Tegevusmudeli funktsiooniks on juhtida asjatundlikkuse säilitamiseks 

vajalikke tegevusi. Peamiseks mehhanismiks kogemustest õppimisel on refleksioon, mida 

muuhulgas soodustavad supervisioon, konsulteerimine kolleegidega ja teatud keskkonna 

tingimused (nt. ajasurve puudumine, loov töössesuhtumine).  

 

Märksõnad: asjatundlikkus, erialane areng, elukestev õpe, kogemus, metateadmised, 

refleksioon,  isiksuseomadused  
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ABSTRACT 

The role of experiences in aqcuiring and maintaining expertise among clinical 

psychologists 

The aim of present master project was to explore the role of experiences in development and 

maintenance of expertise of clinical psychologists; whether and how a clinical psychologist 

differs from an average Estonian and which is the stereotype of clinical psychologist as 

assessed by the participants themselves. The sample consisted of 12 Estonian certified clinical 

psychologists (40-66 yrs) ranging from 10 to 35 years of practice. The methods used were 

semistructured interview, EPIP-NEO questionnaire (Mõttus, Pullmann & Allik, 2006) and 

National Character Study (Terracciano et al., 2005).  

Compared to an average Estonian clinical psychologists scored significantly lower on 

Neuroticism and higher on Conscientiousness. Compared to the stereotype of Estonian a 

typical clinical psychologist is significantly less neurotic, more extraverted, more opened, 

more agreeable and more conscientious. There was no association between the personality 

traits of psychologists and the stereotype except on Conscientiousness (r=0,59, p<0,05). 

Qualitative analysis is based on theoretical assumption of expertise as a process which is 

conceptualized as life-long learning and solving of domain-specific problems on increasingly 

complex levels. Results demonstrate that the development of expertise depends heavily on 

opened attitude to learning, on metaknowledge about learning and on self-regulatory skills 

formed through experiences. All together they form an individual�s action model which 

functions to organise and conduct the activities which are essential for maintaining expertise. 

The main mechanism for learning from experience is reflection which is fostered by 

supervison, by consultations with peers and by certain environmental conditions (eg. missing 

time pressure, creative approach to working). 

 

Key words: expertise, professional development, lifelong education, experience, 

metaknowledge, reflection,  personality traits  
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1 SISSEJUHATUS 

 

Asjatundlikkust1 on määratletud kõige sagedamini kui kognitiivset kompetentsust, millel on 

uurimustes olnud kaks tähendust - maksimaalne sooritus või kogenud sooritus. 

Asjatundlikkuse arengut on enamasti mõistetud kui lineaarset kontiinumi, mille ühes otsas on 

algajad ja teises otsas kogenud eksperdid (Tynjälä et al., 1997). 

Teiseks võib asjatundlikkust määratleda kui õppimisväljakutseid. Tynjälä jt. arvates 

tähtsustatakse üle praktika rolli peamise asjatundlikkuse allikana. Empiirilised uurimused on 

näidanud, et avatud ja halvasti defineeritud ülesannete puhul seletavad head sooritust 

töökogemuse pikkusest paremini uuritavate kogemuste iseloom ja variatiivsus. Pärast teatud 

minimaalselt vajalikku töökogemust paistab olevat olulisem kogemuse ulatus ja 

mitmekülgsus.  

Kolmandaks võib asjatundlikkust käsitleda kui hariduse produkti, kuna haridussüsteemi  üks 

eesmärkidest on valmistada inimesi jätkuvaks õppeks ja oma kutsealaste oskuste 

arendamiseks tööl. Ometi on haridussüsteem selles osas saanud kriitika osaliseks. Geisler 

(1994, tsiteerinud Tynjälä et al., 1997) leiab, et haridusel on kaks vastukäivat funktsiooni: 

asjatundjate produtseerimine ühelt poolt ja asjatundlikkuse tarbijate tootmine teiselt poolt. 

Formaalne haridus varustab kõik õppijad naiivse arusaamisega eksplitsiitsetest teadmistest, 

kuid ei anna arusaamist varjatud retoorilistest protsessidest kindlas valdkonnas. Bereiter ja 

Scardamalia (1993) on märkinud, et koolitus tegeleb ainult teadmiste nähtava osaga, milleks 

on formaalne teadmine ja demonstreeritavad oskused. Käesoleva töö taotluseks on heita 

valgust neile varjatud või mitteformaalsetele teadmistele, mida koolituses tavaliselt ei 

edastata, kuid mis on sellegipoolest vajalikud asjatundlikkuse omandamiseks ja säilitamiseks.  

 

1.1 Asjatundlikkuse alased uurimused 

Asjatundlikkuse uurimine sai alguse möödunud sajandi 50- ja 60-ndatel aastatel seoses 

tehisintellekti uuringutega ja arengutega kognitiivses psühholoogias. Holoyak (1991) võtab 

kokku, et asjatundlikkuse teooriad on läbinud kaks traditsiooni. Esiteks kognitiivse 

psühholoogia vallas Allen Newell�i ja  Herbert  Simon�i ideedest tekkinud lähenemine, mis 

tegeles peamiselt infotöötlusprotsessidega. Selle lähenemise näideteks on Newell�i ja Simon�i 

infotöötlusmudel ja Anderson�i (1983) ACT mudel (Adaptive Control of Thought).  Esmase 
                                                
1 Tõlge inglise keelsest terminist �expertise�, mille all mõeldakse erialast funktsioneerimist väga kõrgel tasemel, 
mis kindlasti ületab lihtsalt kompetentsuse või spetsialiseerumise. Asjatundlikkus ei kata ehk päriselt kogu 
tähendusvälja, kuid ekspertsust tajutakse eesti keeles liialt kitsa ja spetsiifilisena. Ekspert on vastavalt tõlgitud 
asjatundjaks.  
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arusaama kohaselt oli asjatundja keegi, kellel on märkimisväärselt hea sooritus järjestikulises 

ja paralleelses töötluses. Teine põlvkond tõi kaasa kõrgtasemelise probleemilahenduse 

uurimise ja keskendumise mälusüsteemidele. Deklaratiivse kõrval hakati uurima ka 

protseduurilist2 õppimist, kuna asjatundlikkus sõltub oluliselt sellest, kui hästi õpitakse 

ülesandeid sooritama. Loodi känkimise mõiste, mida käsitleti kui peamist mehhanismi, mis 

aitab ületada lühimälu piirangud kognitiivsete oskuste omandamisel. Asjatundlikkus tähendas 

suuremate integreeritud teadmiste känkide omandamist (Holoyak, 1991; Eteläpelto, 1998). 

Seega kirjeldavad esimesed asjatundlikkuse alased uurimused inimese kognitsiooni peamiselt 

infotöötlusprotsesside strateegiate, reeglite ja protseduuride terminites. Teise põlvkonna 

uurimused on leidnud sarnasusi asjatundjate vahel paljudes erinevates valdkondades. 1988. 

aastal avaldasid Chi ja tema kolleegid sageli tsiteeritud metaanalüüsi ligi 40 aasta uurimustest. 

Läbilõikeuurimused algajate ja asjatundjate vahel on näidanud, et asjatundjaid iseloomustavad 

järgmised omadused: a) suurema hulga aja kulutamine probleemi kvalitatiivsele mõistmisele 

ja analüüsile enne lahendamiskatseid; b) laiem teadmiste baas, millega töötada; c) paremini 

organiseeritud teadmiste baas; d) võime tajuda oma valdkonnas suuri tähenduslikke mustreid; 

e) suurem teadmiste protseduurilisus (automaatne töötlus), mida iseloomustab kiirus, 

pingutuse ja kontrolli puudumine; f) parem pika- ja lühiajaline mälu; g) võime näha ja 

representeerida oma valdkonna probleeme sügavamal (tähenduslikumal) tasemel kui algajad; 

h) paremad eneseseire oskused.  Ericsson ja Smith�i (1991) definitsiooni kohaselt on 

asjatundlik sooritus �järjekindlalt parem sooritus valdkonna representatiivsetes täpselt 

määratletud ülesannetes�. 

Uurimised, mis on andnud ülalmainitud tulemused, on läbi viidud hästi struktureeritud 

valdkondades (nt. male, füüsika, brid�), mille puhul on võimalik luua täpsed laboratoorsed 

tingimused, kuna probleeme iseloomustavad kindel hulk lubatavaid käike ja selgelt 

defineeritud probleemi lahendus (Lichtenberg, 1997). Samuti on fookus olnud peamiselt 

kognitiivsetel protsessidel ja pigem maksimaalsel kui tüüpilisel sooritusel3. 1990-ndatel 

aastatel tõusis uue teemana esile erialane asjatundlikkus. Erialase asjatundlikkuse 

kirjeldamiseks on infotöötlusprotsessidel põhinevad mudelid liiga kitsad, kuna ei võta arvesse 

erialase asjatundlikkuse kontekstispetsiifilisust, intra-ja interpersonaalseid aspekte, 

konkreetset tegevust praktikas ja kogemuste laadi olulisust (Eteläpelto, 1998; Yielder, 2004). 

Lisaks on puhtalt kognitiivseid lähenemisi kritiseeritud nende baasuskumuse pärast, et 
                                                
2 Deklaratiivne teadmine on �teadmine faktide ja asjade kohta; protseduuriline teadmine viitab teadmisele, 
kuidas sooritada erinevaid kognitiivseid tegevusi� (Anderson, 1993, lk 219). 
3 Näiteks on võimekusetestid maksimaalse soorituse mõõtevahenditeks ja isiksusetestid tüüpilise soorituse 
mõõtevahenditeks (Ackerman ja Heggestad, 1997). 
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teadmisete ja asjatundlikkuse kandjateks on ainuüksi indiviidid. Lähenemised, mis võtavad 

arvesse ka sotsiaalset konteksti, pakuvad, et teadmised ja asjatundlikkus eksisteerivad 

peamiselt praktiliste kogukondade diskursiivsetes interaktsioonides. Õppimist ja erialase 

asjatundlikkuse omandamist nähakse kui identideedi loomise protsessi teatud kogukonnas 

(Boshuizen et al.,2004). Peamine probleem nendes uurimustes on raskused konteksti mõiste 

defineerimisel, mis sageli jääb ebamääraseks. Erialane õppimine on alati nii muutuse protsess 

indiviidi sees kui ka akulturatsioon mingisse gruppi. Oluline on uurida asjatundlikkust viisil, 

mis võtab arvesse asjatundlikkuse kontekstispetsiifilisuse, kuid ei ignoreeri ka subjektide 

oskusi ja teadmisi (Eteläpelto & Collin, 2004).  

 

1.2 Asjatundlikkuse kujunemise mudeleid 

Dreyfus ja Dreyfus� (1986) 5-staadiumiline asjatundlikkuse kujunemise mudel rakendub 

eelkõige mittestruktureeritud probleemide valdkondadele nagu juhtimine, õendus, 

majandusennustuste tegemine. Mudel rõhutab situatsioonitaju ja otsuste tegemise oskuste 

kasvu läbi kogemuste. Esimeses, algaja staadiumis toetutakse rangelt omandatud reeglitele, 

mis ei võta arvesse kontekstuaalseid faktoreid. Järgnevaid staadiume (edasijõudnud algaja, 

kompetentne, vilunud, ekspert) iseloomustavad järjest kasvav võime situatsiooni tunnuseid 

ära tunda ja eristada ning viia läbi rutiinseid ülesandeid surve all. Indiviid, kes on jõudnud 

viimasesse staadiumisse, ei toetu enam reeglitele, juhistele või spetsiifilistele maksiimidele, 

vaid saab intuitiivselt situatsioonist aru, mis baseerub sügaval ja põhjalikul situatsiooni kui ka 

selle potentsiaalide mõistmisel. Seega on rõhk antud mudelis valdavalt kogemuslikul 

õppimisel ja oskuste automatiseerumisel, sisaldades vaid väheseid viiteid teoreetilisele 

õppimisele. Yielder (2004) kritiseerib antud mudelit, kuna selle kohaselt on eksperdi tegevus 

peamiselt mittereflektiivne ja analüütilist mõtlemist nähakse kui regresseerumist eelnevatele 

tasemetele, mida ei toeta hilisemad uurimustulemused.  

Donald Schön�i (1983, 1987) teoorias on keskseks arengumehhanismiks refleksioon, mis 

vallandub siis, kui situatsiooni ei tajuta enam rutiinsena, vaid problemaatilisena, mis käivitab 

teadvustatud situatsiooni tunnuste ja protsesside analüüsi. Refleksiooniprotsess võimaldab 

praktikul vajadusel ümber struktureerida probleemilahendusstrateegiaid, mõista nähtust 

paremini, probleeme tavalisest erinevalt käsitleda ning kokkuvõttes sellest õppida ja selle 

tulemusel areneda.  

Eraut (1994) toob välja ka näiteks Hammond�i Kognitiivse Kontiinumi Teooria (1980), mis 

kontseptualiseerib asjatundlikkust kontiinumil, mille ühes otsas on analüütilised ja  teises 

otsas intuitiivsed mõtlemisprotsessid. Hammond�i keskseks seisukohaks on, et otsuste 
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kvaliteet ja probleemilahendus on parim siis, kui mõtlemisviis varieerub vastavalt spetsiifilise 

ülesande nõuetele analüütilise(ma) ja intuitiivse(ma) mõtlemise vahel.  

Yielder�i (2004) asjatundlikkuse mudel sisaldab viit elementi, milleks on teadmiste baas, 

kognitiivsed protsessid, interpersonaalsed suhted, sisemised integratiivsed protsessid ja 

kutsealane praktika. Kuigi antud mudel baseerub uurimustele kitsas meditsiinvaldkonnas, 

leiab autor, et asjatundlikkusele omased protsessid ilmevad ühtemoodi erinevates elukutsetes, 

mis võimaldab mudelit globaalselt kasutada. Eksperdi puhul on nähtavad kõik viis elementi 

(kuigi varieeruva rõhuga sõltuvalt isiksusest ja elukutse iseloomust) ja toimivad koos sujuvalt 

vahendatuna praktiku �mina� poolt.  

 

1.3 Asjatundlikkus  kliinilise psühholoogia praktikas 

Asjatundlikkuse defineerimine ja operatsionaliseerimine kliinilise psühholoogia praktikas on 

keeruline ülesanne, kuna probleeme, mida kliinilised psühholoogid oma töös lahendavad, 

võib reeglina nimetada ebamäärasteks, kindla struktuurita ülesanneteks. Seega on ka 

klassikaline kognitiivsete protsesside uurimine raskendatud, sest võrreldes hästi 

struktureeritud valdkondadega ei ole kliiniliste probleemide puhul probleemi piirid tavaliselt 

nii selged. Näiteks on raske otsustada, millised on �õiged käigud� teraapias; samuti pole 

lõplik lahendus selgelt määratletud � puudub konsensus selles osas, kelle arvamust arvestada 

patsiendi muutumise hindamisel ja mis laadi muutused kvalifitseeruvad kui lahendus 

patsiendi probleemidele (Lichtenberg, 1997). 

Skovholt, Rønnestad ja Jennings (1997) on seisukohal, et asjatundlikkus nõustamises, 

psühhoteraapias ja praktilises psühholoogias laiemalt on midagi enamat kui kognitiivne 

dimensioon. Kognitiivne keerukus ja kognitiivne muutus moodustavad vaid ühe osa 

asjatundlikkusest. Nad toovad näitena Wittmer ja Lister�i uurimuse 1971. aastast, kus leiti 

oluline korrelatsioon nõustaja efektiivsuse ja isiksusetesti, kuid mitte akadeemilise võimekuse 

testi skooride vahel. Enamuse koolitusprogrammide täpsete akadeemiliste nõuete tõttu 

hinnatakse tulevaste rakenduspsühholoogide sobivust sageli just akadeemilise võimekuse 

terminites, eeldades, et edukatel kandidaatidel on vajalikud omadused või vähemalt baas 

nende omandamiseks. Akadeemiline võimekus ei pruugi olla seotud sobivusega karjääriks 

praktilises psühholoogias, ennustades edukust kraadiõppe jooksul, aga mitte tulevases töös 

(Guy, 1987).  

Paljud uurimused psühhoteraapias osutavad suurele variatiivsusele terapeutide efektiivsuses. 

Wampold (2001) on laiaulatusliku metaanalüüsi tulemusena järeldanud, et terapeudi isik võib 

olla kriitiline faktor teraapia efektiivsuses, kuna variatiivsus erinevate teraapiameetodite vahel 
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on väiksem kui variatiivsus terapeutide vahel ühe lähenemise sees. Ometi on terapeut 

psühhoteraapia uurimustes sageli muutuja, mida pole arvesse võetud. Üldiselt nõustutakse, et 

on teatud isikuseomadused, mille korral inimene ei sobi praktiliseks psühholoogiks (nt 

kompulsiivne enesekindlus või tõsised nartsissistlikud probleemid) ja omadused, mis 

asjatundlikkust soodustavad (nt eneseteadlikkus, avatus kogemusele, interpersonaalne 

tundlikkus, ebamäärasuse talumine, emotsionaalne stabiilsus). Goodyear (1997) pakub, et 

teatud omadused ennustavad, mil määral asjatundlikkus areneb ja on oluline, et need 

omadused eksisteeriksid vähemalt minimaalsel määral, kuid üle selle läve ei ole need kuigi 

kasulikud asjatundlikkuse ennustamisel. On ka seisukohti, et treenimisega võivad kõik 

inimesed saavutada asjatundlikkuse, kuid selleks kulub erinevate inimeste puhul erinev aeg. 

Seos iseloomuomaduste ja asjatundlikkuse vahel ei ole seega päris selge. Enamasti 

käsitletakse neid kui võimalikke mediaatoreid asjatundlikkuse omandamisel eeldamata, et 

teatud omaduste olemasolu iseenesest tagab eduka toimetuleku praktilises töös.   

 

1.4 Asjatundlikkuse kujunemise mudelid praktilises psühholoogias 

Arvestades ülaltoodut, on viimastel kümnenditel hakatud rääkima vajadusest mõista paremini 

omadusi, mis efektiivsed praktikud oma töösse kaasa toovad. Roberts et al. (2005) on leidnud 

näiteks, et lisaks praktiliste psühholoogide komptentsuse hindamise aluseks olevatele 

tavapärastele dimensioonidele (nagu sekkumis-ja hindamisoskused, eetilised ja juriidilised 

teadmised jne), tuleks lisada ka �personaalse sobivuse� mõõde. Samas vajab see dimensioon 

nii kontseptuaalset baasi kui ka hindamisvahendeid.  

1999.aastal viisid Jennings and Skovholt (1999) läbi kvalitatiivsed intervjuud 10 terapeudiga, 

keda kolleegid nimetasid �meisterterapeudiks�. Vastavalt nende uurimuse tulemustele on 

meisterterapeudid (a) �täitmatud� õppijad (b) toetuvad väga suurel määral akumuleerunud 

kogemustele; (c) väärtustavad kognitiivset keerukust ja ebamäärasust; (d) emotsionaalselt 

vastuvõtlikud; (e) vaimselt terved ja küpsed ning hoolitsevad oma emotsionaalse heaolu eest; 

(f) teadlikud sellest, kuidas nende emotsionaalne tervis mõjutab nende tööd; (g) omavad häid 

suhtlemisoskusi; (h) usuvad töösuhtesse; ja (i) eksperdid oma erakordsete suhtlemisoskuste 

(relational skills) rakendamisel teraapias. Nende tulemuste põhjal sõnastasid autorid erialase 

asjatundlikkuse CER-mudeli, mille kohaselt peab asjatundlikul terapeudil olema võrdselt hästi 

arenenud kognitiivsed (C), emotsionaalsed (E) ja interpersonaalsed (R) omadused. Orlinsky 

(1999) on kritiseerinud selle uurimuse disaini, seades kahtluse alla kolleegide nomineerimise 

õigustatuse ainsa asjatundlikkuse kriteeriumina, samuti heidab ta ette korraliku võrdlusgrupi 

puudumist, mille tõttu ei ole selge, kuivõrd antud omadused esinevad ainult asjatundlikel 
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terapeutidel või ka teiste erialade asjatundjatel. CER mudeli autorid märgivad, et nende poolt 

välja toodud omadused on seotud selliste mõistetega nagu Rogers�i �täielikult funktsioneeriv 

isik�, Maslow� �enese aktualiseerinud� isik, Eriksoni ego terviklikkuse staadium. 

Diskussioonides asjatundlikkuse üle on tõusnud esile ka elutarkuse (ingl.k. wisdom) mõiste 

(Tynjälä et al. 1997). Näiteks on Ardelt�i (2004) pakutud kolmemõõtmeline elutarkuse mudel 

võrdlemisi sarnane Jennings ja Skovholt CER-mudelile, kuna kontseptualiseerib elutarkust 

kui isiku kognitiivsete, reflektiivsete ja afektiivsete isiksuseomaduste integratsiooni. Kramer 

(1990, tsiteerinud Ardelt, 2004) leiab, et nende dimensioonide integratsioon ja tasakaal on 

eriti oluline sellistes valdkondades nagu juhtimine, juhendamine, haridus ja kahtlemata võib 

siia ritta lisada ka kliinilise psühholoogia. Sellisena määratletud asjatundlikkus on aga väga 

üldine ja abstraktne konstrukt. Goodyear (1997) sõnul on asjatundlikkuse defineerimise puhul 

küsimus ulatuses - võimatu on haarata kõiki teadmisi ja oskusi praktilise psühholoogia 

valdkonnas, teiselt poolt kaotaks mõtte teine, molekulaarne äärmus (nt psühholoog on 

asjatundja tunnete peegeldamises või patsiendiga piiride seadmises).  

Rønnestad ja Skovholt (2003) on viinud läbi intervjuud 100 erineva kliinilise kogemusega 

terapeudi ja nõustajaga ning kirjeldanud erialast arengut, millel on 6 faasi (tavaabistaja, algaja 

tudeng, edasijõudnud tudeng, algaja spetsialist, kogenud spetsialist ja seenior spetsialist). 

Kuigi esimesed faasid on üsna sarnased näiteks Dreyfus ja Dreyfus (1986) mudelile (väline ja 

rigiidne rollikäsitlus, toetumine kindlatele reeglitele), siis erineb see paljudest teistest 

mudelitest selle poolest, et püüab kirjeldada praktikute arenemist ka pärast formaalse hariduse 

omandamist ja näeb erialast arengut pikaajalise, dünaamilise protsessina, millel puudub 

lõppstaadium. Samuti on nad kirjeldanud protsesse, mis reeglina praktiseerivate terapeutide ja 

nõustajate arengus toimuvad. Näiteks toimub aja jooksul professionaalse ja personaalse mina 

teatav integratsioon; väline ja rigiidne kontroll lõdveneb; toimub liikumine passiivselt 

vastuvõetud teadmistelt teadmiste konstrueerimisele; muutuvad kognitiivsed kaardid � kui 

algajad praktikud toetuvad välisele asjatundlikkusele, siis vanemad praktikud sisemisele; 

pidev refleksioon kui peamine eeldus optimaalseks arenguks kõikidel asjatundlikkuse 

tasemetel.  

 

1.5 Asjatundlikkus kui protsess 

Erialase asjatundlikkuse definitsioone vastavalt erinevatele mudelitele on mitmeid. Antud 

uurimuse teoreetiliseks lähtekohaks on Carl Bereiter ja Marlene Scardamalia (1993) käsitlus 

asjatundlikkusest kui protsessist. Nad ei omista asjatundlikkust individuaalsetele omadustele 

ega käsitle seda seisundina, milleni jõutakse asjatundlikkusele eelnevaid staadiumeid läbides.  
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Nende käsitluses eristab asjatundlikke ja vähem asjatundlikke kindlas valdkonnas see, et 

asjatundjad tegelevad enda valdkonna jaoks oluliste probleemide formuleerimise ja 

lahendamisega üha keerukamal ja sügavamal tasandil, kui eelmised on ületatud, samas kui 

mitteasjatundjad kalduvad tegelema probleemidega, mille lahendamiseks piisab rutiinsetest 

lähenemisviisidest, mis arengut ei soodusta.  

Normaalse õppimise käigus, kui pingutused probleemilahendamiseks asenduvad kätteõpitud 

rutiinidega, vajatakse järjest vähem mentaalseid ressursse sama tulemuse saavutamiseks. 

Seejärel võib vabanenud resursse taasinvesteerida uute eesmärkide saavutamiseks või 

kasutada uute tekkivate probleemide elimineerimiseks. Kindla valdkonna probleemid pole 

kunagi lahendatud � kui efektiivne inimene ka ei oleks oma erialal, on alati võimalik 

probleeme määratleda järjest kõrgemal tasandil ja seada endale uusi väljakutseid. 

Asjatundlikkuseks nimetavadki autorid neist kahest üksteisega seotud motivatsioonilisest ja 

kognitiivsest aspektist - ressursside taasinvesteerimine ja progressiivne 

probleemilahendamine - koosnevat protsessi. Kuna sellise protsessi toimimise eelduseks ja 

kaasproduktiks on üha ulatuslikumad teadmised, mida autorid käsitlevad laiemalt kui ainult 

teoreetilisi teadmisi4, tähendab asjatundlikkus kõige üldisemalt siiski teadmisi.  

Bereiter ja Scardamalia käsitluses hoiab asjatundlikkuse protsessi alal teatud kogemuse 

kvaliteet, mis on sarnane Csikszentmihalyi poolt loodud optimaalse kogemuse mõistega. 

Optimaalse kogemuse tekkimise eelduseks on eelkõige vastavus võimete ja ülesande vahel. 

Kui mõlemad on kõrgel tasemel, siis inimene mitte ainult ei naudi tegevust, vaid selle 

tulemuseks on ka uued oskused, kõrgenenud enesehinnang ja personaalne keerukus 

(Csikszentmihalyi ja LeFevre, 1989). Kui väljakutse ületab võimed, on tulemuseks ärevus ja 

frustratsioon, vastasel juhul tekib igavus. Optimaalset kogemust iseloomustab täielik haaratus 

tegevusse, kontrollitunne, enese-teadlikkuse kadu, mis viitab sellele, et kõik mentaalsed 

ressursid on kaasatud ja midagi ei ole saadaval eneserefleksiooniks. Samuti kaob muretsemine 

igapäevaste asjade üle ja normaalne ajataju. Kuna see on meeldiv, siis soovitakse seda 

taaskogeda.    

Asjatundlikkuse käsitlemine protsessina lubab seda näha laiemalt kui lihtsalt oskust või 

indiviidi omadust ning sellistelt alustelt asjatundlikkuse uurimine võib avada ligipääsu 

mehhanismidele, mis aitavad asjatundlikku töötamise viisi saavutada ja säilitada paljudel 

inimestel.  

                                                
4 Asjatundjaid iseloomustab ka suure hulga �vaiketeadmiste� omamine, kuhu kuuluvad mitteformaalsed 
teadmised, impressionistlikud teadmised (muljetel ja kogemustel põhinevad) ning teadmised enesereguleerimise 
kohta.  
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1.6 Kogemus  ja asjatundlikkus 

Kuna kliiniline psühholoogia on eelkõige praktiline distsipliin ja võib oletada, et suur osa 

asjatundlikkusest areneb praktiseerimise käigus, on eriti oluline küsimus, kuidas mõjutab 

kogemus kliiniliste psühholoogide asjatundlikkuse kujunemist ja säilimist. On leitud, et 

psühholoogid peavad oma töös empiirilistest uurimustulemustest kasulikumateks jätkuvaid 

kontakte patsientide või klientidega ja uurimuste tulemustel on nende praktikale vähe mõju 

või puudub see üldse (Cohen, Sargent & Sechrest, 1986; Morrow-Bradley & Elliott, 1986). 

Rønnestad ja Skovholt (2003) toovad välja, et kogenud praktikud õpivad peamiselt tööalaste 

ja isiklike kogemuste reflekteerimise kaudu. Teoreetilised mõisted omavad olulist, kuid siiski 

sekundaarset funktsiooni, kuna neid aktsepteeritakse vaid niivõrd, kuivõrd nad aitavad anda 

kogemustele tähenduslik tõlgendus.  

Kogemuse seos asjatundlikkusega tavamõtlemises on enamasti lineaarne, olles aluseks 

vaikivale eeldusele, et mida kogenum on isik, seda asjatundlikum. Nüüdseks on üsna selge, et 

sooritus ei parane alati praktikaga ja seda just keeruliste ülesannete puhul (Holyoak, 1991). 

Scardamalia ja Bereiter (1993) leiavad, et ebamäärased arusaamad kogemusest ja praktikast 

ähmastavad seda asjatundlikkuse uurimise aspekti, mis on sotsiaalses mõttes kõige olulisem, 

nimelt, miks ilmnevad nii suured erinevused asjatundlikkuses nende inimeste vahel, kellel on 

võrdselt kogemusi ja praktikat.  

Collin�i (2004) järgi baseerub õppimine töökohal peamiselt sellele, kuidas inimesed 

mõtestavad situatsioone, millega nad igapäevaselt kokku puutuvad. Õppimise kogemusest 

vallandab tavaliselt üllatus või ebamugavus, mis soodustab tahtlikku refleksiooni kogemuse 

üle, mis omakorda võimaldab kogemuse ühendada teoreetiliste valdkonnaspetsiifiliste 

teadmistega. Ferry ja Ross-Gordon (1998) leiavad, et asjatundlikkuse võti ei paista olevat 

lihtsalt kogemuse omandamises, vaid selles, kuidas indiviid kasutab kogemust kui 

õppimismehhanismi. Alternatiiv sellele on �kogemuse mittekasutamine�, mille puhul see ei 

oma professionaalile mingit mõju, vaid tegevust korratakse üha uuesti ja uuesti samal viisil 

(Ericsson ja Lehmann, 1996). Benner ja Wurbel (1982, tsiteerinud Skovholt ja Rønnestad, 

2003) on öelnud, et kogemus tähendab tegelike olukordade läbielamist viisil, mis informeerib 

praktiku tunnetust ja mõistmist kõikides järgnevates olukordades. Sarnaselt leiavad Strasser ja 

Gruber (2004), et praktiseeritud aeg ei ole ainus faktor, mis määrab asjatundlikkuse ja 

kogemuse taseme. Nad näevad kogemust mitte kvantitatiivselt, vaid kui subjektiivset 

relevantset õppimist. Peale deklaratiivsete teadmiste omandamist ja akumuleerumist 

omandavad indiviidid asjatundlikkust selle kaudu, et osalevad teadmiste rakendamise 

episoodides, mis on nende jaoks isiklikult tähenduslikud. Seega peitub asjatundlikkuse 
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omandamine suure tähtsusega reaalsetes situatsioonides, mis on lähedalt seotud isiku 

teadmiste, motivatsiooni ja emotsioonidega.  

Üldiselt nähakse õppimist kogemusest kui vabatahtlikku protsessi, mida vahendab refleksioon 

kui reaktsioon ootamatule olukorrale või mis on initsieeritud kavatsuse poolt õppida. 

Kogemusest õppimise protsess algab lahendust vajava probleemi identifitseerimisega. Lisaks 

otsib isik informatsiooni, et mõista paremini tingimusi, kus probleem ilmnes. Need 

tingimused võivad sisaldada tegevusi, tundeid ning kogemuse aluseks olevaid varjatuid 

eeldusi ja arusaamu. Refleksiooniprotsessi tulemuseks on uued teadmised ja oma 

uskumustest, tegudest ning tunnetest arusaamine, mis võib viia suuremale personaalsele ja 

erialasele tõhususele tulevikus. Introspektsioonist lähtuvalt planeerib isik läheneda 

situatsioonile tulevikus erinevalt ja taas reflekteerida tulemusi, kui plaan on ellu viidud (Wiel 

et al., 2004).  Eelnev langeb kokku Kolb�i (1984) kogemusliku õppimise teooriaga, mille 

põhistruktuuri väljendab järgnev joonis. 

 
Joonis 1. Kogemusliku õppimise teooria (Kolb, 1984) 

 

Vaatamata tõenditele, et seos kogemuse ja asjatundlikkuse vahel ei ole lineaarne, leitakse, et 

ilma teatud kogemuste tasemeta on asjatundlikkuse saavutamine võimatu. Ericsson 

kolleegidega (1993) on sõnastanud �vajaliku ettevalmistuse 10 aasta reegli�, mille kohaselt on 

asjatundlikkuse väljakujunemiseks vajalik minimaalselt 10-aastane praktiseerimine enda 

valdkonnas. Samuti rõhutavad nad vabatahtliku praktika rolli, milleks nad nimetavad 

individualiseeritud treeningut, mis on kavandatud treeneri või õpetaja poolt indiviidi soorituse 

spetsiifiliste aspektide arendamiseks läbi kordamise ja järjepideva viimistluse (uurisid näiteks 

pianiste). Vabatahtliku praktika hulk peaks olema lähedalt seotud omandatud asjatundlikkuse 
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tasemega. Seega rõhutatakse tagasiside olulisust asjatundlikkuse saavutamisel. 

Praktiline psühholoogia on halvasti struktureeritud valdkond, mida Strasser�i ja Guber�i 

(2004) järgi iseloomustavad järgmised tunnused: keerulised ja väga spetsiifilised juhtumid 

(sageli ilmevad sarnased juhtumid alles pärast pikka ajaperioodi); halvasti defineeritud 

ülesanded, mis eeldavad otsustamist ajasurve tingimustes; teoreetiliste ja praktiliste 

lähenemiste rohkus; komponendid, millega saab edukalt toime rutiinselt ja seega väikese 

pingutusega; puuduv või väga selektiivne tagasiside. Need tunnused sageli takistavad 

refleksiooni igapäevases töös ettetulevate nähtuste üle ja nende sidumist koolituses 

omandatud teooriatega. Seega nähakse erialast tegevust harva kui võimalust õppimiseks ja 

vabatahtlikuks praktikaks. Kirjanduses tuleb tõepoolest ette arvamusi, et kogemusest 

õppimine  praktiseerivate psühholoogide puhul omab olulisi piiranguid, kuna tagasiside enda 

toimetulekule on ebamäärane ja ilma tagasisideta on õppimine väga raske kui mitte võimatu 

(Dawes, 1994, tsiteerinud Lichtenberg, 1997). Strasser ja Guber rõhutavadki, kuivõrd oluline 

on eriti algajate praktikute töös supervisioon, mille käigus asjatundlikud kolleegid annavad 

tagasisidet ning toimivad kui mudelid.  

Wiel kolleegidega (2004) leiavad, et sarnaselt vabatahtliku praktika ja enesereguleeritud 

õppimise teooriatele, kus eesmärgid on kindlalt paika pandud ja seega tagasiside tulemuste 

kohta kergemini kättesaadav, keskenduvad ka kogemusliku õppimise teooriad eesmärgile ja 

probleemilahendamisele suunatud käitumisele. Kui kaks esimest rõhutavad eesmärgipärast 

sooritust, mida on võimalik parandada vabatahtliku praktika ja enesejuhitud õppimise kaudu, 

siis kogemuslik või reflektiivne õppimine võib vallanduda üllatavates või konfliktsetes 

situatsioonides, mida nähakse kui probleemi enda funktsioneerimisele või arengule. 

Reflektiivset õppimist on võimalik formaalses hariduses edendada � näiteks superviisorid või 

mentorid aitavad kogemusi struktureerida.  Samuti on nende arvates vabatahtliku praktika 

mõiste laiendatav ka väljapoole juhendatud ja konkreetse indiviidi jaoks välja töötatud 

�treeningplaani�, mis nende tipp-proffessionaale ja lihtsalt kogenud töötajaid võrdleva 

uurimuse põhjal võib seisneda enamate töötundide tegemises, enama aja kulutamises 

teadmiste uuendamisele ja teiste regulaarses õpetamises. 

 

1.7 Uurimisküsimused ja hüpoteesid 

Käesolev töö keskendub asjatundlikkuse ühele aspektile ehk kogemusest õppimisele kui ühele 

asjatundlikkuse omandamise viisile. Kvalitatiivse osa uurimisküsimused on järgmised:  

- millised on need kogemusest õppimise viisid kliiniliste psühholoogide hulgas, mis 

soodustavad asjatundlikkuse kasvu?  
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- millised faktorid toetavad valmisolekut ületada oma eelnevate teadmiste ja 

kompetentsuse taset?  

- kui kõrvutada kahte võrdselt (ajalises mõttes) kogenud kliinilist psühholoogi, siis miks 

saab ühest asjatundja, samas kui teine jääb keskpärasele tasemele?   

 
Isiksusemõõdiku ja stereotüüpide küsimustiku abil otsitakse vastust järgmistele küsimustele:  

- Kas ja kuidas erineb kliiniline psühholoog iseloomuomaduste poolest keskmisest 

eestlasest? 

- Mille poolest erineb kliinilise psühholoogi stereotüüp eestlase stereotüübist? 

- Kuivõrd sarnanevad uuringus osalenud kliinilised psühholoogid kliinilise psühholoogi 

stereotüübile? 

 

Kliinilise psühholoogi kutsestandardis on kirjas, et �[Töö] häiretega või haavatavas olukorras 

inimestega nõuab kliiniliselt psühholoogilt empaatiat, sõbralikkust, siirust, suhtlemisoskust, 

oskust ennast valitseda ja frustratsioonitaluvust. Kuna kliinilise psühholoogi töö seisneb 

tööhüpoteeside püstitamises ja kontrollimises ning oma kutseoskuste ja teadmiste 

rakendamises iga inimese või grupi puhul vastavalt tema eripärale, nõuab töö temalt loovust, 

iseseisva mõtlemise oskust ja paindlikkust.� Konkreetselt on välja toodud järgmised 

omadused ja võimed: empaatilisus, sõbralikkus ja sallivus, frustratsioonitaluvus, kõlbelisus, 

kohusetundlikkus, loovus ja iseseisvus, kontseptualiseerimisvõime�.  

Neist lähtuvalt oletan, et kliinilised psühholoogid saavad kõrgemaid tulemusi sotsiaalsuse 

dimensioonil, mis Rolland�i (2002) kirjelduse kohaselt hõlmab inimese suhete laadi teistega ja 

erineb ekstravertsusest selle poolest, et on suunatud rohkem suhete kvaliteedile (vs hulgale) ja 

suhete toonile teistega (lahkus, empaatia vs küünilisus, vaenulikkus). Teisena oletan, et 

uurimuses osalenud saavad madalamaid tulemusi neurotismi skaalal ehk et neil ei ole 

kalduvust �konstrueerida, tajuda ja tunda reaalsust kui probleemset, ähvardavat ja keerulist; ja 

tunda negatiivseid emotsioone (nagu hirm, häbi ja viha)� (Rolland, lk 8). Samuti oletan, et 

uurimuses osalenud saavad kõrgemad meelekindluse skoorid, arvestades, et kliinilise 

psühholoogi töö eeldab suurt kohusetundlikkust, käitumise järjepidevust ja head 

enesekontrolli. Viimaks võib eeldada ka kõrgemaid tulemusi kogemusele avatuse 

dimensioonis, lähtudes sellest, et kliinilise psühholoogi töö on oma olemuselt mitterutiinne ja 

uudseid kogemusi sisaldav ning pakub kokkupuuteid laias spektris erinevate 

maailmakäsitlusviisidega, mille mõistmine eeldab sallivust ja aktsepteerimist.  
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2 MEETODID 
 
2.1 Meetodi kirjeldus 
 
Käesolevas uurimuses on kasutatud nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset 

andmekogumismeetodit. Uurimuse teoreetiliseks lähtekohaks on käsitlus asjatundlikkusest 

kui protsessist, mille uurimiseks ei ole töötatud välja standardiseeritud instrumente. 

Kvalitatiivne lähenemine võimaldab protsessi (mis olemuslikult on dünaamiline ja 

operatsionaliseerimisele raskesti alluv) struktuuri ja toimimist paremini haarata ja kirjeldada. 

Kvalitatiivse uurimuse peamine tunnus Hill ja tema kolleegide (1997) arvates on, et see pakub 

elavat, tihedat ja täielikku kirjeldust uuritavast nähtusest loomulikus keeles. Olemata piiratud 

eelnevalt määratletud konstruktide poolt, on võimalik uurida nähtusi nii, nagu nad loomulikult 

ilmnevad oma sügavuses ja rikkuses. Miles ja Huberman (1994) leiavad, et kvalitatiivsed 

andmed, mis rõhuvad inimeste läbielatud kogemustele, on  sobivad nende tähenduste 

mõistmiseks, mida inimesed annavad sündmustele ja protsessidele oma elus ja uurimaks, 

kuidas seotakse neid tähendusi sotsiaalse maailmaga. 

Antud töö üheks kõrvaleesmärgiks oli tutvuda kvalitatiivsete uurimismeetodite võimalustega 

ning uurida, kuivõrd kaks tavaliselt lahus olevat uurimistraditsiooni võiksid üksteist 

täiendada. Lähtusin pragmatistlikust seisukohast, et olulised pole niivõrd meetodid ise, vaid 

see, kuivõrd nende abil on võimalik vastata püstitatud küsimustele. Joonisel 1 on toodud 

kokkuvõte uurimuses kasutatud meetoditest. 
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Joonis 2. Meetodid 

 

2.1 Valim 

Uurimuses osales 12 kliinilist psühholoogi. Kõik valimisse kuulunud kliinilised psühholoogid 

olid naised, vanuses 40 � 66 aastat (M=53 a.) ja praktiseerinud 10-35 aastat (M=25 a.).  

Valimi selline suurus on valitud kirjanduses antud soovituste põhjal � kuna kvalitatiivne 

analüüs on intensiivne ja aeganõudev, on valimid tavaliselt 10-15 inimest (Hill et al., 1997). 

Valimi moodustamiseks saadeti pöördumine kõikidele Eesti atesteeritud kliinilistele 

psühholoogidele, keda 2006. aasta veebruaris oli 40, palvega nimetada vähemalt kolm 

asjatundlikku kolleegi järgmiste kriteeriumite alusel: a) [asjatundlik kliiniline psühholoog] on 

keegi, kes meenub Teile kohe, kui palutakse isiklikku soovitust. Peate seda isikut �parimaks 

parimatest�; b) omab kliinilise töö jaoks vajalikke teadmisi ja oskusi; c) omab kliinilise töö 

jaoks sobivaid isiklikke omadusi; d) on oma töö suhtes entusiastlik ja motiveeritud, f) otsib  

pidevalt enesetäiendamise ja uute kogemuste saamise võimalusi selleks, et mõista paremini 

psühholoogilisi nähtusi ja oma patsiente.  

Pöördumisele vastas 28 psühholoogi (70%). Valimi moodustas töö juhendaja järgmisel 

põhimõttel: 6 kõige enam nimetatud isikut ja 6 kõige vähem (1 kord või üldse mitte) 

nimetamisi saanud isikut. Lisaks oli tingimuseks, et valimisse kuuluvad psühholoogid on 

KVALITATIIVNE 
LÄHENEMINE 

FENOMENOLOOGILINE UURIMUS 

POOLSTRUKTUREERITUD INTERVJUU

Konsensuslik kvalitatiivne meetod 
(Hill jt. 2005), fenomenoloogiline 
hermeneutiline analüüs 

Samm 1: Juhtumipõhine analüüs 
lähtuvalt uurimisküsimustest + kas 
asjatundlikkuse käsitlemine 
protsessina õigustatud? 

Samm 2: Vertikaalanalüüs � 
ühisjooned, erinevused 

KVANTITATIIVNE 
LÄHENEMINE 

EPIP-NEO (Mõttus, R., 
Pullmann, H. & Allik, J.. 2006) 
Kuidas erineb kliinilise 
psühholoogi isiksus keskmise 
eestlase omast?  

National Character Study 
(Terracciano et al., 2005). Mille 
poolest erineb kliinilise 
psühholoogi stereotüüp eestlase 
stereotüübist?  
Kui sarnane on kliiniline 
psühholoog enda ettekujutusega 
tüüpilisest  kliinilisest 
psühholoogist?  
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praktiseerinud vähemalt 10 aastat lähtuvalt Ericsson jt. (1997) seisukohast, et asjatundlikkuse 

väljakujunemiseks on vajalik minimaalselt 10 aasta pikkune praktiseerimine enda valdkonnas.  

 

2.2 Kvalitatiivne lähenemine: Teoreetiline positsioon 

Kvalitatiivanalüüsi eripäraks võrreldes standardiseeritud instrumente kasutavate uurimustega 

on see, et peamiseks uurimisinstrumendiks on uurija ise, mille tõttu uurija teoreetiline 

positsioon kujundab tavaliselt ka meetodi ja selle, kuidas andmeid analüüsitakse ja 

interpreteeritakse. Alljärgnevalt on kirjeldatud antud uurimuse kvalitatiivse osa baaseeldusi.  

Käesolev kvalitatiivne uurimus lähtub fenomenoloogia ja hermeneutika põhiseisukohtadest. 

Fenomenoloogia on filosoofiline traditsioon, mis sai alguse 20.sajandi esimesel poolel 

Edmund Husserl�i, Martin Heidegger�i, Maurice Merleau-Ponty�, Jean-Paul Sartre�i ja teiste 

filosoofide töödega. Fenomenoloogia uurib erinevate igapäevaste kogemuste (nt. taju- või 

emotsionaalsed kogemused, aga ka sotsiaalne või erialane tegevus jne) struktuure ja 

tausttingimusi. Kogemuste struktuuris sisaldub miski, mida Husserl nimetas 

�intentsionaalsuseks� ehk kogemuse suunatuseks objektidele maailmas, mida võib kirjeldada 

kui teadvuse omadust olla millestki teadvel. Vastavalt Husserl�i fenomenoloogiale on meie 

kogemus suunatud objektidele ehk see representeerib või �kavatseb� asju ainult teatud 

mõistete, mõtete, ideede, kujutluste jne. kaudu. Teisisõnu see, kuidas inimesed 

kontseptualiseerivad või mõistavad objekte, millega nad kokku puutuvad, määrab nende 

objektide tähenduse nende käesolevas kogemuses (Smith, 2003).  

Patton (2002) võtab kokku fenomenoloogia põhiseisukohad. Husserl'i kõige baasilisem 

filosoofiline eeldus oli, et me saame teada ainult seda, mida me kogeme. Kuna inimteadvus 

on ainus ligipääs maailmale, peab kõik, mida iganes teatakse, esitama end teadvusele. Algselt 

tuleb kogu arusaamine nähtuse sensoorsest (prereflektiivsest) kogemusest, kuid seda 

kogemust tuleb kirjeldada, seletada ja tõlgendada. Seega pole fenomenoloogiline refleksioon 

kunagi introspektiivne, vaid retrospektiivne, kuna isik ei saa reflekteerida elusat kogemust, 

kui ta seda parasjagu läbi elab. Kogemuse kirjeldused ja tõlgendused on omavahel niivõrd 

läbipõimunud, et saavad sageli üheks. Ühelt poolt on tõlgendus vajalik selleks, et mõista 

kogemust, teiselt poolt teadlik kogemus sisaldab tõlgendust. Seega keskenduvad 

fenomenoloogid sellele, kuidas tõlgendatakse kogetavat nähtust viisil, et see aitab maailma 

seletada ja niimoodi tehes arendada välja maailmavaade.  

Teiseks eelduseks on, et eksisteerivad jagatud kogemuse essentsid. Need essentsid on 

tuumtähendused, mida mõistetakse selle nähtuse kaudu, mida ühiselt kogetakse (antud 

uurimuses näiteks areng järjest suurema asjatundlikkuse suunas). Vaatamata sellele, et 
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kogemused on kõigil unikaalsed, püüavad fenomenoloogid näha nende individuaalsete 

kogemuste taha, et tabada neis sarnast tuuma või olemust.  

Seega keskendub fenomenoloogiline uurimus inimeste kogemuste kirjeldustele ja sellele, 

kuidas nad kogevad ning kuidas nad representeerivad kogemusi oma teadvuses nii 

individuaalselt kui ka jagatud tähendustena. Metodoloogiliselt seab see tingimuseks, et 

uuritavat nähtust tuleb kogeda ise nii otseselt kui võimalik, kuna see on ainus viis teada, mida 

teine inimene kogeb. Fenomenoloogiline uurimus on edukas määral, mil sel õnnestub 

kirjeldada uuritava nähtuse kogemuslikku struktuuri viisil, mis vastab uuritavate kogemuse 

kvaliteedile ja tähendusele.  

Hermeneutika on lähedalt seotud fenomenoloogiaga ja keskendub tõlgendamise probleemile. 

Hermeneutika keskne postulaat on, et inimesed on tõlgendavad olendid, kes suhestuvad 

maailmaga kultuuri kaudu omandatud taustateadmiste- ja väärtuste abil, mis aitavad neil 

maailma mõtestada. Kuna inimene ei koge nähtust kunagi otseselt, vaid alati oma tausta 

interpretatiivses raamistikus, siis on kõik tõlgendused paratamatult piiratud ega saa olla täiesti 

korrektsed või tõesed. Tausta moodustavad teadmised ja arusaamad, mida hermeneutik Hans-

Georg Gadamer nimetas isiku mõistmishorisondiks, on suures osas varjatud ja teadvustamata 

ning ei ole avatud täielikule kirjeldusele. Tavaliselt töötab taust sujuvalt, kuid mõnikord 

tekivad selles häired, mis vallandab refleksiooni tausta enda omaduste üle. Uuritakse enda 

�varustust�, et mõista, miks see ei tööta nii nagu oodatud. Selle käigus otsib isik alternatiive ja 

teeb teadlikult plaane, kuidas ülesannet siiski teostada. Tahtlikult tuletatud plaan võib 

lahendada probleemi ja selle lahendus liidetakse taustateadmistele. Sellisel protsessil ei ole 

lõpptulemust, küll aga võib arusaamine ise selle protsessi käigus muutuda aina sügavamaks ja 

keerulisemaks, kuna mõistmishorisont pidevalt laieneb ja iga uus element seal omandab 

tihedadamad seosed eelnevaga ning struktuuris endas toimuvad teatud ümberpaigutused 

(Polkinghore, 2000). Bernstein (tsiteerinud Raskin, 2001, lk 309): �Mõistmise protsess ei jõua 

(ontoloogiliselt) kunagi lõpule� Me mõistame ja interpreteerime alati enda eelnevate 

hinnangute ja eelarvamuste valguses, mis ajaloo käigus ise muutuvad�. 

Kuna antud uurimuse peamine fookus on kogemusel ja kogemusest õppimisel, siis on 

fenomenoloogiline hermeneutiline lähenemine asjakohane. Lähtuvalt hermeneutilisest 

seisukohast, ei kõik tõlgendused on mõjutatud isiku taustateadmiste poolt, seab minu ja minu 

kaastöötajate enda asetus selles protsessis ning kogemuste ja teadmiste laad ning ulatus 

paratamatult teatud piirangud uuritavate kogemuste mõistmisele ja tõlgendamisele.  
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2.2.1 Konsensuslik kvalitatiivne meetod 

Uurimuses kasutati poolstruktureeritud intervjuud st. intervjuu küsimused olid järjestatud 

kavakindlalt ja esitatud kõikidele intervjueeritud kliinilistele psühholoogidele samal viisil, 

kuid sõltuvalt vastajast võisid erineda täpsustavad küsimused ja saadud info hulk. Intervjuu 

küsimused (vt. lisa 1) koostasin lähtuvalt uurimisküsimustest ja kirjandusest. Uurimusele 

eelnevalt viisin läbi ühe pilootintervjuu valimisse mittekuuluva kliinilise psühholoogiga, mis 

võimaldas kontrollida küsimuste mõistetavust ja teha vajalikud parandused. 12 intervjuud 

viisin läbi ajavahemikus 6.aprill � 12. mai, 2006. Intervjuud salvestati digitaalselt.  

Intervjuusid analüüsiti esiteks konsensusliku kvalitatiivse uurimuse traditsioonis (Hill et al. 

1997; Hill et al. 2005). Antud lähenemine ei kirjuta ette rangelt järgitavaid protseduure, kuid 

selle tuumkomponendid on järgmised: a) poolstruktureeritud andmekogumistehnikad, mis 

kasutavad avatud lõpuga küsimusi (tüüpiliselt intervjuud) ja võimaldavad koguda terviklikke 

andmeid indiviiditi ning uurida sügavuti individuaalseid kogemusi; b) andmeid analüüsib 

meeskond, et soodustada erinevaid vaateid; c) konsensus andmete tähenduse osas; d) 

vähemalt üks audiitor, kes kontrollib meeskonna tööd ja vähendab �grupimõtlemise� efekti; e) 

andmeanalüüsis teemablokid, tuumideed ja vertikaalanalüüs. Konsensuslik kvalitatiivne 

meetod tagab analüüsi suurema usaldusväärsuse, kuna vähendab kallutatust, mis ainult ühe 

uurija puhul on tõenäolisem. 

Lisaks töö autorile kuulus analüüsimeeskonda veel kaks liiget. Audiitoriks oli töö juhendaja. 

Meeskonna liikmed tutvusid intervjuudega transkribeeritud ja toimetatud vormis, kust olid 

eemaldatud äratundmist võimaldavad viited, mis tagas respondentide konfidentsiaalsuse. 

Kõigepealt toimus juhtumipõhine analüüs, kus iga meeskonnaliige tutvus iseseisvalt 

intervjuuga, mille järel jõuti arutelu käigus konsensusele intervjuu tõlgenduse osas (täpsem 

analüüsikirjeldus järgmises alalõigus). Selline protseduur võis korduda seni, kuni jõuti lõpliku 

konsensusliku versioonini, mis seejärel saadeti audiitorile ülevaatamiseks ja ettepanekute 

tegemiseks. Järgmise sammuna toimus vertikaalanalüüs, mille käigus otsiti sarnasusi ja 

erinevusi kõikide intervjuude lõikes ning see kordas kirjeldatud protseduuri. 

 

2.2.2 Fenomenoloogiline hermeneutiline analüüs 

Kuigi fenomenoloogilise analüüsi käigus toimuvaid sisemisi analüütilisi protsesse on 

keeruline sõnastada ja järjestada, võib neid kirjeldada järgmiselt: 1) süüvimise faas, mille 

käigus tutvutakse põhjalikult uurimisandmete ja nendes sisalduvate kogemuste tekstuuri, 

ulatuse ja sisuga. Uurija on täielikult kogemusse kaasatud, seostades seda enda kogemustega, 

esitades küsimusi, olles dialoogis iseenda ja teistega; 2) inkubatsioon ehk kontemplatsioon, 
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mille käigus tekivad intuitiivsed taipamised ja arusaamised. Tõmbutakse teadlikult tagasi, 

lastes kogemuse tähendusel aja jooksul esile kerkida; 3) illuminatsiooni faas, kus laienenud 

teadlikkus ja sügavam arusaamine tähendusest toovad kaasa selguse ja teadmise. Ilmneb 

struktuur, mis võimaldab mõista kogemust kõikides olulistes parameetrites. Joonistuvad välja 

teemad ja mustrid, moodustades klastreid ja paralleele; 4) seletuse faasis lisatakse teised 

tähenduse dimensioonid ja tuuakse välja kogemuse universaalsed elemendid ja peamised 

teemad; 5) loov süntees, milles liidetakse tervikuks analüüsi käigus kogemuse kohta tekkinud 

sissevaated ja teadmised, näidates kogemuse mustreid ja struktuuri ning vahendatakse 

uurimistulemused laiemale auditooriumile (Patton, 2002).   

 
 
Joonis 3. Analüüsi aluseks olev töömudel asjatundlikkuse protsessist Bereiter ja Scardamalia 
(1993) järgi. 
 

Mitteformaalsete, impressionistlike ja eneseregu-
latiivsete teadmiste omandamine 

Ressursside vabanemine automa-
tiseerunud oskuste arvelt 

Investeerimine progressiiv-
sesse probleemilahendusse: 
- juurdeõppimine 
- uued probleemid 
- samad probleemid keerukamal 
tasandil  
- teadmiste formaliseerimine 

Investeerimine probleemidega 
sobitumisse  

Uued väljakutsed 
Riskeerimine 
Uued kogemused  

Väljakutse ületab võimed

Ärevus

Igavus,
tüdimusVäljakutse alla 

võimete 

Eduelamus 
Motivatsioon ↑ 
Huvi ↑ 

Formaalsete teadmiste omandamine 

Taandumine 
lihtsamale tasandile 

Resigneerumine

Väljakutse vastavuses 
võimetega 
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Intervjuude analüüsi üldiseks lähtekohaks oli teooria asjatundlikkusest kui protsessist, mis 

baseerub Bereiter ja Scardamalia (1993) käsitlusele. Joonis 2 kujutab endast katset 

ülevaatlikult visualiseerida nende poolt kirjeldatud asjatundlikkuse protsess. Ühtlasi kasutati 

seda intervjuude analüüsi algetapis kui esmast töömudelit, võttes selle elemendid 

analüüsiühikuteks, mille alusel andmeid struktureerida.   

Igas üksiku intervjuu analüüsimise käigus otsiti alustuseks intervjuudest viiteid protsessile, 

lähtudes küll ülal toodud mudelist, kuid püüdes jääda võimalikult vastaja keelekasutuse 

lähedaseks. Esiteks eristati tekstist erinevaid elemente, mis olid intervjuus korduvad ja omasid 

loogilisi seoseid. Seeläbi kujunes välja struktuur, mille üldiseks raamistikuks oli protsessi 

kirjeldus, mis olenevalt vastajast koorus välja selgemalt või vähemselgemalt. Sellele 

protsessile liitusid tasandid � isiksuse ja keskkonna mõjud � mis polnud protsessi toimimise 

kirjeldamise seisukohalt kesksed, vaid mida käsitleti kui asjatundlikkuse protsessi  mõjutavaid 

tegureid. Joonisel 3 on toodud ühe respondendi näitel protsessi mudel ja joonisel 4 analüüsi 

tulemusena ilmnenud tasandid (veel näiteid mudelitest toodud lisas 2).  

 
Joonis 4.  Asjatundlikkuse protsess ühe vastaja näitel 
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Huvi

 

Kannatlikkus,
soov täiustuda.  
hoiak �olemasolevad 
teadmised pole 
piisavad�  

Isiksus

Keskkond 

Supervisioon, loov tööatmosfäär, 
täiendkoolitus, kolleegid 

Teadmised 

Pidev kontakt kliinilise 
keskkonnaga 

Teadmised mittepiisavad 
reaalsuse seletamiseks 

Kogemus 

Rahulolematus 

Kogemus 

Eduelamus, 
rahulolu 

Refleksioon 

Teadmised piisavad
 reaalsuse seletamiseks 

Protsess

Seejärel vaadeldi ülejäänud intervjuu osasid selle raamistiku valguses, lähtudes 

hermeneutilise ringi meetodist, mis seisneb terviku interpreteerimises selle osade kaudu ja 

vastupidi. Seega toimus liikumine terviku ja osade vahel ning nende vastastikune 

kohandamine seni, kuni leidsime kooskõlalise seletuse ja  struktuuri kogu intervjuule.  

Andmeanalüüsi usaldusväärsuse tõstmiseks on kasutatud teoreetilise triangulatsiooni meetodit 

- intervjuusid analüüsiti lisaks asjatundlikkuse protsessuaalsele käsitlusele ka hermeneutika 

põhiideede ja Kolbi�i kogemusliku õppimise teooria raamistikus.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Joonis 5. Analüüsi tasandid ühe intervjueeritava näitel 

 

2.3 Kvantitatiivne lähenemine 

Lisaks intervjuule täitsid kõik uurimuses osalenud EPIP-NEO isiksuseküsimustiku (Mõttus,  

Pullmann & Allik, 2006), mis mõõdab isiksuse viit faktorit � ekstravertsust, sotsiaalsust, 

meelekindlust, neurootilisust ja avatust kogemusele, millest igaüks sisaldab 6 alaskaalat. 

EPIP-NEO on Eesti versioon IPIP-NEO-st, mis oma struktuurilt sarnaneb NEO-PI-R-le, kuid 

väited on keeleliselt lihtsamad ja seetõttu võiks instrument olla laiemalt kasutatav erineva 

vanuse ja haridusega isikutel (Mõttus jt, 2006). Isiksusemõõdiku kaasamine võimaldas uurida, 

kuidas erineb uurimuses osalenud kliiniliste psühholoogide isiksus keskmisest eestlasest. 
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Keskmiste võrdlemiseks kasutati sõltuvate valimite ühe valimi t-testi. Võrdlusgrupi 

moodustasid vanuselt ja hariduselt heterogeenne valim eestlasi  (N=297 isikut), keda lähemalt 

on kirjeldatud ülalnimetatud artiklis.  

Lisaks täitsid kõik osalenud küsimustiku, mis on kohandatud instruktsiooniga rahvusliku 

iseloomu küsimustik (National Character Survey, Terraciano et.al, 2005). Vastajatel paluti 

hinnata, kuivõrd iseloomustavad küsimustikus toodud 30 omadust tüüpilist Eesti kliinilist 

psühholoogi. Skaala otspunktes olid toodud hinnatavate omaduste kirjeldused ning vastajad 

märkisid 5-pallisel skaalal, kui suure tõenäosusega need kirjeldused tüüpilist kliinilist 

psühholoogi iseloomustavad. Antud küsimustiku struktuur kordab EPIP-NEO põhistruktuuri 

ja võimaldab võrrelda iga vastanud kliinilist psühholooogi tema ettekujutusega tüüpilisest 

kliinilisest psühholoogist ning seda, kuidas erineb tüüpiline kliiniline psühholoog tüüpilisest 

eestlasest. Keskmiste võrdlemiseks kasutati sõltumatute valimite t-testi, seoste 

iseloomustamiseks arvutati Pearsoni korrelatsioonikordajad. Eestlase stereotüüp on arvutatud 

üliõpilastest koosneva valimi hinnangute põhjal (N=50). Valimi moodustasid peamiselt 

sotsiaalteaduste üliõpilased,  43 naist ja 7 meest vanuses 19-48 aastat (keskmine vanus 33,5 

a). Andmeid on kasutatud võrdlevas kultuuriuuringus (Terraciano et.al, 2005) 
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3 TULEMUSED 
 

Kõik 12 intervjueeritud kliinilist psühholoogi leidsid, et asjatundlikkuse kujunemine ilma 

kogemuseta ei ole võimalik. Alljärgnevalt on lähtudes intervjuude sisuanalüüsist esitatatud 

teemade kaupa kogemuste roll asjatundlikkuse protsessis.  

 

3.1 KOGEMUSTEST ÕPPIMISE PROTSESS 

Kogemused juhivad õppimist ja teadmiste juurdekasvu 

Esimesel tasandil on kogemuse5 funktsiooniks teoreetiliste teadmiste transformeerimine 

kogemuslikeks teadmisteks. Kogemuslikus teadmises ühilduvad teoreetiline teadmine ja 

reaalne nähtus, millega kokku puututakse, võimaldades teada, millega on tegu. Võib öelda, et 

sellisel teel avastatakse fakte reaalsuse kohta. Need faktid ei pruugi olla universaalselt 

tõestena tajutavad, kuna inimestel ei ole alati sarnased kogemused ja teoreetilised teadmised, 

kuid need on olulise tähendusega isiku jaoks siin ja praegu, võimaldades tal olukorda mõista 

ja selles orienteeruda. Teoreetilisele teadmisele tekib kogemuse kaudu tegelik ja tunnetatav 

sisu. �Elusat kogemust ei saa miski asendada, sellepärast et üks asi on teada ja teine on näha 

seda elus � ahah, see nüüd ongi see, millest ma olen lugenud� (9)6 või  �Ma arvan küll, et 

kogemusi on vaja, sellepärast, et üks asi on lugeda ja teada saada, aga teine asi on näha, mis 

tegelikkuses toimub� (1) või �See, mida teoorias õpitakse ja kuidas need häired [teoreetiliselt 

on] või [kuidas] teraapia koolitusel raamatust lugedes või kursustel õppides välja näeb ja see, 

kuidas see tegelikult praktikas rakendub, on väga erinev� (4). Teoreetilised teadmised niisiis 

ka tekitavad teadliku kogemuse, kuna aitavad seletada nähtust, millega kokku puututakse. 

Näiteks:  
Kui ma kohtasin /�/ ühte patsienti, kelles ma arvasin ära tundvat, et tegemist on episoodilise 
mälu häirega. Pärast tuli välja, et oligi. Minu enda jaoks on kõige väärtuslikum see, et ma 
tundsin, et ma tean ja ma teadsingi. Vähe oleks vaja olnud, et poleks lihtsalt teadnudki, et 
niisugune häire võib olla. /�/Aga ma teadsin ja see sattus õigesse kohta. (1) 
 

Seega pole kogemusel ja teoreetilistel teadmistel asjatundlikkuse kujunemisel niivõrd 

iseseisvat väärtust, vaid nende tähendus sõltub teise olemasolust. Kogemused ka juhivad uute 

teoreetiliste teadmiste omandamist või konstrueerimist, kuna kõikidele nähtustele, mis 

praktikas esinevad, ei ole võimalik juba eelnevalt seletust omada. �Ja ikkagi jälle see, et kui 

sa töötad ja näed patsiente, siis sul tekivad küsimused ja kui sa ei tööta, siis sul ei teki 

küsimusi�(5). 
                                                
5 Kogemus antud kontekstis on sündmus või elamus, mille puhul inimene on teadlik, et ta seda läbi elab. 
6 Sulgudes toodud number on intervjueeritud isiku kood. 
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Ikka läbi kogemuse hakkad selgemini ju aru saama, et mis on sinu nõrgad kohad ja kus sa 
vajaks midagi juurde./�/ Muidu sa ju ei tea täpselt, mida sa suudad ja mis su nõrgad kohad on.  
� tekivad põhimõttelised küsimused ja sa hakkad vastuseid neile erinevaid teid pidi otsima. Ja 
see tuleb arengule kasuks. Võib-olla vajad veel midagi � sügavamat või sisulisemat 
lisaväljaõpet. Või veel midagi või veel midagi. Küsimused ei ole ainult väga ühesed või 
lühiajalist vastust tahtvad. (12) 

 
Ajalises mõttes on võimalik konstrueerida kogemustest teadmisi ka tagantjärele.  

Neid on olnud, mida analüüsides supervisioonis või ka ise tagantjärgi läbi mõeldes mingil ajal 
on tulnud see arusaamine, kuidas oleks tegelikult pidanud ühes või teises punktis või etapis 
edasi liikuma ja see on õudselt hea. (4) 

 
Selle protsessi kaudu tekib teatud taustteadmiste baas, mille laadist, ulatusest ja seostatuse 

astmest hakkab mõneti sõltuma see, milliseid kogemusi edaspidi saadakse ja milliseid uusi 

teadmisi neist konstrueeritakse. Üldiselt liigub see protsess teatava korra ja süstemaatilisuse 

suunas. 

 

Tööoskuste tekkimine kogemuste mõjul 
Teadmiste rakendamisel praktiliste probleemide lahendamiseks toimub teoreetiliste teadmiste 

muutmine meetoditeks, mis eeldab harjutamist. �Tööoskused � nii teadmine kui nende 

harjutamine, sest et ainult teadmine, kuidas klaverit mängida, ei ole veel oskus ise klaverit 

mängida� (9).  
Ma arvan, et esialgu ilmselt on põhirõhk ikkagi tehnikate õppimisel. Iga algaja psühholoog 
keskendub tehnikatele ja üritab neid võimalikult hästi omandada. Ja kui need on käes � mis ei 
tähenda seda, et neid ei peaks kogu aeg täiendama � aga ikkagi, sa ei põe nii palju sellepärast. 
Siis on rohkem aega tähele panna, mis selle inimesega toimub, kas ta on valmis selleks 
tehnikaks, kas see abi jõuab kohale ja mis sinu endaga toimub. Ma arvan küll, et kogemus on 
oluline (3) 
 
Minu kogemus on, et kõik on tähtis � osata märgata, kuidas inimene reageerib ja kuidas ta 
selles olukorras on, hinnata tema käitumise vastavust situatsioonile ja osata kogeda, mis tema 
tunnetes on ja mis tema seisundiga on. Ja eristada siis ühte seisundit teisest. Paljude inimestega 
töötamine on vajalik. Minul on see küll nii tulnud, et kohe alguses ei jõua ja ei oska ju kõigele 
tähelepanu pöörata. Kui koguneb mingi hulk [kogemusi], et skisofreenia haige valdavalt ikka 
niiviisi reageerib, siis üks asi on see, mis raamatus on kirjutatud, aga teine asi see, mis ma ise 
kogen, kui ma konkreetselt nende patsientide peal seda märkan. (8) 
 

Siit on ka nähtav, kuidas tööoskuste harjutamine võib eriti praktiseerimise alguses võtta 

märkimisväärselt resurssi, mis ei võimalda pöörata tähelepanu muudele aspektidele. Oskuste 

kinnistumisel praktiseerimise mõjul vabaneb tähelepanu mahtu, mis nagu alljärgnevast näha, 

võimaldab hakata tegema järjest keerukamaid tegevusi.  

 

Õppimist soodustavate hoiakute kujunemine kogemuste käigus 

Intervjuude põhjal võib öelda, et kogemusest optimaalse õppimise eelduseks on avatud 

hoiak, mis võimaldab uut kogemust väärtustada. Selle hoiaku aluseks on idee, et igast uuest 

kogemusest on midagi õppida ja ükski käesolev teadmine, arusaam või veendumus ei pruugi 
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olla lõplik. Intervjuudes väljendavad seda näiteks järgmised ütlused: �See [koolitus]on oluliselt 

mõjutanud seda nägemust, et ei ole ühte kindlat tõde. See on tegelikult hea arusaam� (4) või 

�Ei saa jääda loorberitele, et ma olen nüüd hea psühholoog ja nende teadmistega ma töötan, 

vaid sa pead kogu aeg midagi juurde õppima�(5) või ��kogu aeg on tunne, et ei tea ikka 

päriselt. Et midagi peaks ikka õppima minema kusagile, midagi tegema�(1). Sellise hoiaku 

kujunemine toimub ilmselt läbi mitmete kogemuste tsüklite, mille käigus kogetakse muutust 

enda teadmistes ja hoiakutes. 
Ma õppisin /�/, et on mingisugused hoiakud, mis meil on, aga mis ei pruugi üldse õiged olla. 
Seal oli tehtud üks selline tagantjärgi uuring, kus inimeste käest hilisemas eas, juba väga suures 
vanuses küsiti, et mis nad arvavad sellest, et ema ja isa lahutasid. Meie ettekujutus siiamaani 
oli kogu aeg selline, et laps tahab, et isa ja ema oleksid koos ja ta teeb kõik selleks, et ema ja 
isa oleksid koos. /�/. Et kui seal küsiti vanemate inimeste käest, kelle vanemad olid lahutanud 
� 70 % nendest arvasid, et see oli hea. /�/ Et tegelikult see ei olnudki üldse nii traagiline nagu 
meie sellise ägeda protsessi juures arvame. /�/ Et selle mõtte muutumine või selle peale 
mõtlemine oli minu jaoks nagu mingi arenguline samm � (5) 
 

Järgnev on näide loengu külastusest, kuhu intervjueeritu saabus pigem õppimist välistava 

hoiakuga, kuid kogemuse enda eredus sundis tegema korrektuure varasemates seisukohtades: 
Et mis seda skisofreenia loengut ikka kuulda ja tema raamat on mul ka ammu olemas, ma tean 
seda. Aga loengu algus, kui tema näitas Kraepelini pilti ja kui tema ütles, et see mees on meile 
andnud skisofreenia kontseptsiooni ja parem oleks, kui tema ei oleks seda andnud, sest tänu 
temale on meie psühholoogiline meelestatus, valmidus sekkuda 50-neks aastaks pidurdunud. Ja 
siis kogu see särav loeng sinna otsa. (9)  

Lisaks eredale kogemusele sai kinnitust ka üldisem veendumus, mille vastaja sõnastab 

järgmiselt: 
Võib-olla väga suur maailmavaateline kogemus, mis ma õppisin, oli see, et ikka ja jälle võib ka 
väga üldtunnustatud seisukohad panna küsimuse alla ja vaadata teisest seisukohast. Me teame, 
et tänu Kraepelin�ile on skisofreenia olemas ja nüüd võib mõtelda, et ilma Kraepelinita oleks ta 
võib-olla hoopis teistsuguse kontseptsiooniga ja oleks areng toimunud kiiremini. (9) 

 
Kui avatud hoiak on piisavalt tugevalt kinnistunud, avaldub see tõenäoliselt enamus 

olukordades sõltumata sellest, mis on käesolevaks kogemuse objektiks � teine inimene, 

loengul edastatav informatsioon või midagi kolmandat.  
Mida rohkem ma olen olnud avatud ja mida vähem ma võtan õigust teada inimeste kohta 
midagi�. Ma ei väsi imestamast, kuskohas võib see inimese jaoks tähtis asi tema elus olla. Ma 
ei saa seda enamasti välja mõelda, väljaarvatud mõned, kus on surmad ja leinad. /.../ Kui ma 
jätan ennast avatuks ja lasen inimesel endal tuua selle, mis talle hetkel endale kõige tähtsam on, 
siis seal on üllatust ikka. (8) 

 
Järgnev pikem väljavõte illustreerib ilmekalt, kuivõrd oluline on avatud hoiak patsiendiga 

töötamise  protsessis: 
Oli üks patsient, kellest oli kohutavalt raske aru saada. Ma arvan, et üks suuremaid väljakutseid 
ongi, et sa saaksid aru, mis toimub. Ta oli selline patsient, kes istus su kabinetis ja rääkis 
niisugust täiesti kena ja ratsionaalset juttu. Sa ei võinud iial teada, kuidas ta väljaspool 
kabinetti käitub. Näiteks 5 minuti pärast võis olla inimene täiesti ära vahetatud./.../ Aga ikkagi 
tohutu segadus tekkis, ma ei saanud üldse aru, milles asi on. Ja alati, kui on selline segadus ja 
sa ei saa aru, milles asi on, tunned sa ikkagi seda, et ükskõik, kuidas sa ka ei püüa, sinu ja 
patsiendi vahel on nagu mingi sein. Midagi on puudu.  
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... siis saadeti ta ekspertiisi ja mind kutsuti ka ekspertiisi ja siis kui psühhiaatrid teda 
eksploreerisid, /.../ vaat siis mul tekkis tunne, et ma saan aru. Ma vaatasin seda asja, et ma saan 
aru, ma saan aru! Et ongi tegemist niisuguse inimesega, kes endale aru andmata annab 
sotsiaalselt selliseid signaale, et inimesed saavad temast täiesti valesti aru. /.../ See on 
niisugune tohutult hea tunne, et ma saan aru. Ja kui ma pärast selle inimesega kokku sain ja me 
edasi töötasime, siis see, et mina olin aru saanud - absoluutselt teiseks muutus suhe. 
Võib-olla ma õppisin järjekordselt veelkord seda asja, et igasugused asjad on võimalikud, mida 
ma tegelikult ka tean. Et ükskõik kui kaua sa patsientidega ei tööta või pole kokkuvõttes 
töötanud, nad üllatavad sind igal sammul. Võib-olla ma sain selle sama kogemuse, et jällegi 
midagi on võimalik. Ja muidugi õudselt hea on see tunne, et on ka võimalik seda mõista. /.../ Et 
mingi arusaamatu asi jõuab sulle mingil hetkel siiski kohale. (3) 

 
Ülaltoodud näidetest on näha, et taolised kogemused on reeglina meeldivad. Nendega kaasneb 

subjektiivne avardumise taju, sest neil hetkedel toimub kvalitatiivne hüpe konkreetsest 

probleemist või inimesest parema arusaamise poole. Kaasnev meeldiv emotsioon aitab 

tõenäoliselt neid kogemusi ka meeles pidada ja nende üle järele mõelda, mis võimaldabki 

avatud hoiakul välja kujuneda või kinnitust saada. Seega mida püsivamad on muutust 

võimaldavad hoiakud, seda püsivamad on ka tingimused jätkuvaks arenguks.  

 

Tegevusmudeli tekkimine 

Erialane tegevus ei toimu lahus tegijast ja viimase seisund mõjutab nii teadmiste omandamist 

kui rakendamist. Kaks vastajat kasutasid endast rääkides �tööriista� metafoori: �Kliinilise 

psühholoogi tööriist on ikkagi tema ise ja kui ta ei saa iseendast aru, siis on raske saada ka 

klientidest aru�(2) ja �Kui mu tööriist ei ole korras, kui ma hakkan mingit oma asja ajama, 

siis ei tule sealt koostööd ja jookseme kinni� (8). Tõenäoliselt võib omada väga palju teadmisi 

ja oskusi, kuid kui inimene pole �töökorras�, pole võimalik neid teadmisi seatud eesmärkidel 

parimal võimalikul viisil kasutada. Ka tippkirurg pole võimeline opereerima kipsis käega, mis 

jätab ta ühtlasi ilma võimalusest oma oskusi viimistleda.  
Ma ütleks, et apsakad töös, pealiskaudsus ehk kõige rohkem tuleb ikka sellest, kui ma ei ole 
välja puhanud, rõõmus, õnnelik, rahul endaga. Kui ma olen kurnatud, tüdinud, väsinud, oma 
probleemidest hõivatud, siis ma olen pealiskaudne, siis ma ei ole tundlik teise inimese suhtes ja 
siis ma teen halba tööd ja siis ma ei märka, mida inimestel vaja on.(8) 

      
Kõige üldisemaks subjektiivseks eelduseks, mis võimaldab konkreetses olukorras olla 

kogemuse suhtes avatud, on intervjuude põhjal üldise heaolu seisund, sest �Ei saa oluliselt 

ju keskenduda teistele, teisi aidata, ei saa võib-olla isegi ära kuulata, kui on endal mingid 

kodused või isikliku elu probleemid, mis kohutavalt häirivad, mis on väga akuutsed. See on ju 

selge�(4) või �Kui su oma isiklik elu on korrast ära, siis on väga raske teisi inimesi aidata� 

(2) või  �Ma arvan, et hästi teevad tööd need inimesed, kellel on ikka muu elu ka paigas ja 

kes tunnevad elust rõõmu ja kellel on endaga korras� (8). See loob paremad eeldused 

kogemuse objektiivsete tingimustega kohanemiseks, kuna enda isik ei häiri ja on kaotanud 

aktuaalsuse, mis võimaldab kogu tähelepanu suunata patsiendist või probleemist arusaamise 
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teenistusse ja märgata rohkem.  

Lähtuvalt kliinilise psühholoogi töö eripärast on selline tingimus oluline just seetõttu, et pidev 

kokkupuude häiretega või probleemsete inimestega sisaldab endas riski isiklikke probleeme 

võimendada:   
� et kas hea kliiniline psühholoog või psühhoterapeut peaks olema oma eluga valdavalt rahul 
ja tasakaalus. /�/ ma ise ka mõtlen niimoodi, et võiks olla. Justnimelt ise ka oma eluga rahul 
ja tasakaalus. Mitte nii, et oma elus on kõik pilla-palla ja jube palju probleeme. Eks ma suudan 
siis ka ilmselt või vähemalt osa suudab ka siis teatud aeg hea kliiniline psühholoog olla ja oma 
tööd teha nii nagu teistelgi erialadel. Aga ma usun, et see on märksa raskem. /�/ Mujal võib 
olla nii, et pigem on ümberlülitumine muule asjale ja muudele mõtetele. Siin tulevad ju läbi 
klientide kõik [probleemid] kaasa. Selles mõttes võiks olla pigem niimoodi, et üks väga hea 
kliiniline psühholoog on oma elus jõudnud sinnamaani, et on enam-vähem rahul ja tasakaalus 
iseenda ja ümbritsevatega. (12) 

 
Reaalne töö inimestega paratamatult tekitab teatud vastupeegeldusi ehk nagu ütleb üks 

intervjueeritu - �Iseendaga on ka võimalik tuttavamaks saada, kui tekivad endal erinevad 

reaktsioonid ja erinevad viisid nende reaktsioonidega toime tulla� (9). Praktiseerimise 

alguses võib selle asjaolu teatav ignoreerimine olla põhjustatud ekslikust eeldusest, mille 

kohaselt enda isikuomadused ja isiklikud probleemid ei mõjuta oluliselt töökogemuste 

kvaliteeti, mida üks psühholoogidest kirjeldab järgmiselt:   
� kliiniline psühholoog on ka ainult inimene ja ka temal võivad olla mingid enda vaimse 
tervise probleemid, mis võivad mõjutada tema tööd. Nende tunnistamine või teadvustamine 
toimub tihtipeale läbi reaalse praktilise töö, sest kui inimene on mingi ettevalmistuse saanud ja 
tööle asub, siis on tal tihtipeale arusaamine, et mina ise abivajajana olen täiesti normis ja terve 
ja adekvaatne igas mõttes. Aga [töötamise] käigus võivad tulla mitmesugused probleemid esile, 
nii emotsionaalsed kui ka intellektuaalsed probleemid. (4) 
 

Enesereguleerimise meetodid tekivad seega kogemuste käigus ja nende puudumine on enam 

häirinud tööd praktiseerimise alguses.   
[Praktiseerimise] alguses olin ma väga isiklik, väga puudutatud, väga kaasaelav, põlesin läbi. 
Seda on ju samuti uuritud, et paari aastaga põletad end läbi ja siis mõtled järele ja hakkad 
juurde õppima. Siis saad oma distantsi kätte, mille pealt sa ära väsid ja mille pealt suudad 
töötada ja samas huvi ka säilitada. Ma arvan, et see on mul küll tulnud juurde aastatega. (11) 
 

Töötamise käigus tekib järjest süvenev arusaamine sellest, et töötatakse enda isikuga ja sellest 

tulenevalt ka äratundmine, kuidas enda seisundid töö kvaliteeti mõjutavad. �Ma olen olnud 

läbipõlenud ja ma olen pidanud tõeliselt õppima ära selle, et ma pean hoolitsema enda eest, 

muidu mina ei saa teistele hea olla. See on peamine, milles ma olen muutunud, noorusaegadel 

ma nii sellest ei osanud mõelda�(8).  

Teatava teadmiste ning oskuste taseme juures hakkab niisiis kõrvalproduktina tekkima 

metatasandi teadmine sellest, kuidas asjatundlikkuse protsess toimub ja kuidas seda juhtida. 

Tekib individaalne tegevusmudel, mis koondab teadmised protsessi enda seaduspärade kohta 

(metateooria), oskused nendega manipuleerida (eneseregulatiivsed teadmised) ja 

eesmärgid, mida soovitakse saavutada. Tegevusmudel võib alguses olla võrdlemisi abstraktne, 
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aga see konkretiseerub, mida enam seda praktiseeritakse. See tekitab olukorra, kus 

teadmistestruktuuris on mitu kihti teadmisi, mis opereerivad samaaegselt, aga erinevatel 

tasanditel. Konkreettasandil toimuvat hakatakse muuhulgas käsitlema ka kui võimalust testida 

tegevusmudeli kehtivust ja teha vajadusel korrektuure.  
Tegelikult kogemused tekivad ju sellest, et ma näen, et ma midagi teadsin ja nüüd ongi nii. 
Samal ajal ma iga kord märkan, et sama hästi see oleks võinud mul ka mööda lipsata. Alati ma 
õpin seda, et peab olema mingi süstemaatiline võtete kogum. Õppimine on see, et peaks olema 
veelgi parem, veelgi kõikehõlmavam ja kompaktsem võtete, testide, uurimuste kogum, mis 
vältimatult tuleb iga kord ära teha. See peaks olema parem ja siis ma jälle teengi parema. 
Õppida saab ainult seda, et need teadmised ongi ja sellest saab õppida jälle, et see peaks olema 
nii, et seekord see näkkas, aga peaks olema mingisugune lähenemissüsteem, et vahele ka ei 
jääks. (1) 

 
Teiselt poolt hakkab tegevusmudel suunama igapäevaseid tegevusi ja nende käigus saadavaid 

kogemusi, andes neile teatava  järjepidevuse ja sisulise tähenduse. Sellises vastasmõjus 

muutuvad kaks tasandit järjest kooskõlalisemaks. Tegevusmudelit kinnitavad reaalselt 

ilmnevad tagajärjed.  
Ma arvan, et aitaja peab idealist olema ja ma arvan, et see on üks asi, mis aitab seda entusiasmi 
säilitada. Et sul on vastavad hoiakud, et sa ei ole mingis kognitiivses dissonantsis, et ühelt 
poolt üritad nagu aidata, aga teiselt poolt arvad, et sa ei peaks olema idealist või entusiastlik. Ja 
teine komponent on kindlasti see, kui sa näed seda, et sellest on abi. Et nad tajuvad sind kui 
abistavat, kui kedagi, kes suudab luua sellise õhkkonna, et ta saab kasu. Et inimene saab 
areneda. Ühelt poolt see iseenda hoiak ja teiselt poolt, mis sa sealt vastu saad. (3) 

 
Mõnede intervjuude põhjal võib oletada, et ühel perioodil erialases arengus võib tekkida 

olukord, kus tegevusmudel funktsioneerib häireteta ja seda pole vaja enam oluliselt täiendada, 

vaid teostada. See ei tähenda, et erialane areng lakkaks. Pigem vastupidi � kuna tegevusmudel 

ei vaja enam olulist tähelepanu, saab seda süstemaatiliselt ja metoodiliselt kasutada teadmiste 

omandamiseks ja soovitud muutuste esilekutsumiseks. 
Ma võin absoluutse kindlusega enda tasemel � mitte jälle õige või vale [terminites] � öelda, 
mismoodi peab toimima ühe skisofreenia haige ümber, kui ta esmase psühhoosiga haiglasse 
tuleb. Mina arvan, et minul on see selge. Kuidas tuleb teha ja mis peaks olema. /�/ ... kuskilt 
sellest east, kus mina olen, 50-neselt või 55-selt, sa hakkad ka pisut juba nagu valmis saama. 
Ma ei taha öelda, et areng kaob täiesti, aga sa oled ka kuidagi juba valmis. Sa tead, kuidas siin 
tuleb toimida, kuidas tuleb teha ja kui keegi sult küsib, siis sa oskad. /�/ ... mingisugune hoiak 
või mingisugune värk on ka juba valmis.  (11) 

 
 

Refleksioon kui vahendaja kõikide astmete vahel 

Kõigi ülal kirjeldatud teadmiste ja oskuste tekkimine ei ole täiesti automaatne, isetoimiv 

protsess. Reeglina nõuab see tahtlikku pingutust ja teadlikku refleksiooni kogemuste 

tähenduse üle. Nagu ütleb üks intervjueeritu: �Lihtsalt kogemus ei ole mittemiski, kui sa ei 

mõtle selle peale, mis see on. Kui sa ei omanda uut teadmist, siis ei ole ka see kogemus 

mittemiski. Lihtsalt kogemusest ei õpi. Sa pead teadma, siis sa saad aru, mida see 

tähendab./�/ See, et sa töötad ja oled lihtsalt kogenud, sellest minu arust targemaks ei saa 
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�(1). 

Kui ei toimu järelemõtlemist kogemuse tähenduse üle, siis ei ole võimalik seda kasutada uute 

teadmiste konstrueerimiseks või õppimise suunamiseks ja õppimine pidurdub. Kogu idee 

võtab hästi kokku järgnev väljavõte: 
Kogemust võib kasutada erinevalt � kogemuse võib jätta kasutamata sellest eelarvamusest, et 
mul on nii palju kogemusi, ma ei pea enam mõtlema, ma ei pea enam leiutama, ma ei pea 
midagi teisiti tegema. Ma võin teha samamoodi nagu varem. Ja võib just vastupidi kogemust 
kasutada � proovida kogu aeg oma tegevust revideerida tänu kumuleeruvale kogemusele. Ja 
siis mõnda inimest kogemus ajab uuesti teooria lugemisele ja tehnikate õppimisele ja mõnda 
inimest kogemus � kui ta vaatab läbi eelarvamuste prisma � siis ta otsib oma kogemusest ainult 
seda, mis kinnitab tema juba olemasolevaid veendumusi ja saab niisuguse iseennast taastootva 
nõiaringi. Ongi nii, nagu ma arvasin ja midagi pole uut siin päikese all. Minu jaoks on küsimus 
selle kogemuse mõtestamises. (9)  
 

Ühelt poolt toimub järelemõtlemine konkreetsete erialaste probleemide üle, mis tekitavad 

kimbatust või segadust ja mille tähendus on ebaselge. Näiteks võib see tähendada lihtsalt 

järelemõtlemist või üsna varjatud intellektuaalseid protsesse: �Sa mõtled lihtsalt seejuures ja 

sa jõuad mingisugusele järeldusele ja sa üldistad selle. /�/ Ma ei oska küll öelda, et ma 

midagi konkreetset nüüd teen, neid võtteid on hästi palju erinevaid. [Sõltub sellest] kuidas sa 

need asjad kokku paned�(6)  või �On muidugi niisuguseid, kus oled kimbatuses, aga enamasti 

on minu töö selline, et on aega järele mõelda. Kui ma olen kimbatuses, siis ma võtan endale 

pähe sisse kõik need andmed, mis on olemas ja jätan selle järgmise päevani seisma. Üllataval 

kombel on järgmisel päeval pähe tekkinud idee, mida sellega teha�(1). Või pöördutakse 

kirjalike allikate poole: �Mida ma küll vähe praktiseerin, aga ikkagi ma mõtlen siis, et kas 

vastus leidub kuskil, kas keegi on sellest midagi kirjutanud. Ma siis pöördun kirjalike allikate 

poole. Loen midagi uuesti üle. Lihtsalt võtan midagi kätte. Vaatan oma raamaturiiulist, 

vaatan siin või vaatan kodus või vaatan teises töökohas, et mis kõneleks minuga�(8) või �Kui 

ma nüüd mõtlen vähemalt ühe juhtumi peale, siis ma aktiivselt käisin oma materjale ja asju 

üle, et leida midagi, mida ma saaks selle inimese puhul kasutada� (2).  

Mitmed vastajad toovad välja konsulteerimise kolleegidega ja/või supervisiooni:  
Kõige üldisem reegel on, et kui ma ikka olen tõsiselt kimbatuses, siis ma katsun saada 
supervisiooni või kellegagi kolleegiga rääkida vähemalt, kui see ei ole selline ametlik 
supervisioon. Ja mõnikord selle rääkimise käigus tuleb enda jaoks [lahendus], et polegi enam 
vastust vaja. Mul on mõned sellised kolleegid, kellega me vastastikku koostööd teeme. Et nüüd 
on nii, et ma tahan sellest rääkida.(8) 
 
�teiseks ma mõtlen kolleegide peale, kes on kogenumad selliste probleemidega ja küsin 
järele, et kellel on selline juhtum olnud või midagi taolist. See annab ka väga häid tulemusi. (1) 
 
Mul on olnud väga pikaaegne kontakt ühe ameerika psühholoogiga, kes on minust palju tublim 
ja targem olnud ja kelle käest ma olen saanud nõu küsida; kellele ma olen case�e meili teel 
superviseerimiseks vahel andnud. (2) 
 

Mõned vastajad peavad väga oluliseks ja väärtuslikuks meeskonnatööd:  
 

Aga minu töö on selline, kus kimbatusi on kergem lahendada, kuna ma ei ole üksi. Kui sul on 
näiteks arst kõrval ja sa koos tegutsed, siis sa võid endale lihtsalt lubada, et sa jääd kuulama ja 
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su partner, kes on saanud mõtteid sind kuulates, siis tema ei ole kimbatuses. Sellepärast see 
meie töö ongi eriti väärtuslik, et ta välistab kimbatuse seetõttu, et sa ei ole üksi. Kui siis ikkagi 
jäädakse kimbatusse ja kui ei osata midagi ütelda ja teha, siis tavaliselt me pöördume selle 
juhtumiga superviisori poole� (11) 
 
Meie siin asutuses teeme hästi palju meeskonnatööd. Mul on võimalus oma case�iga välja tulla 
ja kolleegidega arutada (2) 

 
Paralleelselt refleksiooniga erialaste probleemide üle toimub intervjuude põhjal ka 

eneserefleksioon, mille käigus tekivadki eneseregulatiivsed oskused. Eneseanalüüsi olulisuse 

tõid otseselt välja pooled intervjueeritutest. Näiteks: �Hea kliiniline psühholoog peaks 

kindlasti olema mingil määral läbi teinud enda analüüsi. /�/ Kliinilise psühholoogi tööriist 

on ikkagi tema ise ja kui ta ei saa iseendast aru, siis on raske saada ka klientidest aru� (2) 

või  �Psühhoterapeudi ettevalmistuses on sees teatav eneseanalüüsi või enesetundmise osa. 

Võib-olla see võiks olla juba kliinilise psühholoogi mingisuguse ettevalmistuse etapi sees� 

(12) või  �� eneseanalüüsist ei pääse üle ega ümber. /�/ On oluline käia kellegi juures 

iseennast tundma õppimas� (6). Leiti, et teatava eneseanalüüsi läbimine võiks sisalduda 

kliinilise psühholoogi ettevalmistuses, kuna see annaks oskuse hilisemaks 

eneserefleksiooniks. Teiselt poolt peeti vajalikuks järjepidevat iseenda ja oma tegevuse 

analüüsimist.  
Ma arvan, et absoluutselt kindlasti iga abistava elukutse esindaja peaks endaga pidevalt 
töötama. Aga ma arvan, et kliinilise psühholoogi ettevalmistusse peaks küll kuuluma 
mingisuguse eneseteraapia või enesearengu kursuse läbimine. Ükskõik, mis meetodil. Et ta 
teaks, mida see iseenda uurimine ja iseenda probleemide lahkamine tähendab. /�/ Ega me ei 
saa istuda maha ja kõikidest oma probleemidest teadlikuks saada poole aastase kursuse vältel, 
aga kui ilmneb, et on mingi takistus või komistuskivi, millele ma ikka jälle satun patsientidega 
töötades, siis tuleb otsida koht, kus iseendas see läbi töötada. (8) 

 
Kui isiklikud reaktsioonid on väga intensiivsed või sagedased ning puudub võimalus, oskus 

või teadmised nendega tegelemiseks, võib see viia läbipõlemiseni. Sel juhul õppimine 

kogemusest pidurdub, sest puudub ressurss olla kogemuse suhtes avatud.  
Võib-olla sellel natuke halvemal kliinilisel psühholoogil on mingid omad probleemid ja ta on 
pidanud nendega palju tegelema ja sellepärast ta on rohkem iseenda eest väljas olnud, ta on 
rohkem oma ego kaitsnud selle asemel, et areneda. Aga ma arvan ikkagi, et kui sa liiga palju 
iseennast kaitsed, siis sa ei ole hea psühholoog. Hea on ikkagi see, kes on ennast arendanud. 
(3) 
 
Läbipõlenud professionaale on palju. Kui nad ise on ära kustunud ja väsinud, siis neil ei ole 
seda sära ja särtsu ja siirast huvi ja energiat asja südamega teha. See ongi see, et kes siis töötab 
südamega ja oma olemasoleva ressursi kasutab töö ajal vastutustundlikult selle inimese jaoks, 
kellega ta töötab. Sealt see vahe tuleb. Need kustunud ja väsinud ja tüdinud, neil ei ole seda 
ressurssi ja nad ei pea vajalikuks seda kasutada. Nad pigem tegelevad oma ressursi hoidmisega. 
(8) 

 
Isiklike piirangute teadvustamine võimaldab need muuta arengumehhanismiks juhul, kui 

kasutada neid kui indikaatoreid, mis annavad märku vajadusest pöörduda nende subjektiivsete 

faktorite uurimise poole, mis takistavad keskendumist ja mõistmist. Eneseuurimine annab 

kogemuslikke vasteid patsientide probleemidele ja aitab neid empaatiliselt mõista ja neist 
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hoolida.  �Ükskõik, kui täiuslikuna ta lapsepõlvest või koolist tuleb, peab ta olema õppinud 

või kogenud iseenda peal endaga tööd. Kui ta on piisavalt need asjad läbi töötanud, siis ta on 

suuteline olema soe ja empaatiline teiste suhtes.�(8) või �Ta [eneseanalüüs] [aitab] kuidagi 

kindlustunde mõttes või selles mõttes, et ma osa asju sellise analüüsi käigus olen iseseisvalt 

kogenud ja läbi teinud ja [see annab] võib-olla natuke samastumist, mis pigem töötab kaasa, 

kui kahjuks� (12). 

Jätkuv iseenda ja oma tegevuse reflekteerimine toob kaasa oskuse lahutada end parema 

mõistmise huvides isiklikest reaktsioonidest ja tõlgendustest käesolevale olukorrale ja õpetab 

enda ressursse kasutama ökonoomselt ja täpselt.  
Aga ma ei saa mingil juhul öelda, et ma investeerin ennast 100 %-liselt oma töösse või 
elukutsesse või et ma annan endast kõik. Pigem ma ikkagi, mida aeg edasi, seda rohkem hoian 
ennast tagasi ja ütlen endale sisimas, et sinu arvamused on siin tarbetud ja pigem kahjulikud. 
Ära haaku, ära sekku, ära kasuta seda, mis on olemas, vaid mõtle ja kaalu, mis on see 
minimaalne osa, mida saaks välja anda. Et kuidagimoodi ei lükkaks patsienti ära tema enda 
raja pealt, ei annaks talle uusi ideid või ei innustaks temas mingisuguseid asju, mis minu 
meelest on kangesti vahvad ja mõtlen, et oleks tore, et ta seda teeks, aga ma mingil juhul ei ütle 
talle, et oleks tore, et ta teeks. (9)  
 

Laiemalt soodustab eneseanalüüs isiklikku arengut, kuna arendab enesetunnetust ja võimaldab 

hinnata ümber ka neid veendumusi ja seisukohti, mis on enda isiku kohta käivad. 

Eneserefleksiooni kaudu muutub õppimine personaalselt tähenduslikuks, kuna omandatavad 

teadmised ja nende rakendamine aitab tuua enam heaolu ka enda ellu, mis omakorda loob 

paremad tingimused asjatundlikkuse arenemiseks. 
Kui alguses oli see arusaamine, et ma pean kõike teadma ja kõiki aitama ja minul endal ei tohi 
olla mingeid vaimse tervise probleeme, siis ka see arusaam on aja jooksul muutunud. Mina 
olen ka inimene ja minul on ka oma arengulugu ja oma pere arengulugu, mis on minu isiksust 
mõjutanud ja on ka võimalus olnud erinevates teraapiates sellega tegeleda, et iseenda 
probleemidega paremini toime tulla ja tänu sellele ka seda reaalset tööd paremini teha. (4) 
 

Intervjuude põhjal võib öelda, et enamus vastajaid tajuvad erialase ja isikliku arengu 

lahutamatust:  �See käib ju koos ja ma üldse ei näeks siin erinevust. Kui mina inimesena ei 

areneks või isiksusena ei areneks, siis ei saaks ma ka tööalaselt areneda�(6); �Neid ei saa ju 

lahutada�(11);  ��see [isiklik areng] on hästi tähtis. Ma arvan, /�/ et hea terapeut on ikkagi 

see, kes ise areneb.  /�/ Kui sa ikkagi oma isikuga töötad, siis ei saa see kuidagi kahjuks 

tulla, kui sa ise arened� (3);  �Ma olen selles mõttes küll nii enesekeskne, et isiklik areng on 

pakkunud rohkem huvi ja tore, kui töö võimaldab seda saada.�(1) või nähakse neid kui 

üksteise tingimatuid eeldusi: 
Professionaalses arengus on võib-olla rõhuasetus sellel, et ma olen kursis kaasaegsega ja olen 
kursis sellega, mis kolleegid teevad ja ma ikka õpin uut juurde ja midagi lisan sellele, mida ma 
juba oskan. Aga isiklik areng on seotud sellega, et mu süda oleks soe ja et mu elus oleks rõõmu 
ja ma ikkagi veel uurin enda mingeid varjatuid alasid enda sees ja mõtlen nende üle. Isikliku 
arengu poole pealt tegelen sellega, et mul on hea siin maailmas olla. Kui mul on hea siin 
maailmas olla, siis ma saan ka professionaalselt areneda. (8) 
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Kui ma jällegi võrdlen algusaastaid ja seda iseendast arusaamist, enda tunnetust ja oma 
hirmusid ja suhtlemisoskusi ja kõike seda, siis praegune seis on ikka oluliselt teistsugune. See 
on üks alusbaas selles töös. Mina abivajajana ja mina teiste aitajana. Siin on kaks poolt, mis on 
omavahel oluliselt seotud (4) 
 
Teistpidi jälle sa ju arened isiksuslikult ka selle töö kaudu palju. See on mõlemapoolne � 
isiksuslikult arened ka muude asjade läbi, aga ka selle läbi. Kui sa oled terapeudi või 
psühholoogi positsioonil,  siis see distants on teistsugune, kui sa oled sõbrannana või naisena 
või sõbrana. Sellelt distantsilt on ju väga hea läbi enda ja seoses endaga teatud asju lasta ja 
paremini siis paika saada ja korrastada. /�/ Neid näiteid on ju varasemaid küll, kus sa 
mõtlesid, et tõesti, tõesti, ole või tänulik sellele inimesele. Kui palju ikkagi sa hakkasid rohkem 
nägema või kuulma või mis iganes. (12) 
 

Protsessi mudel on toodud järgmisel leheküljel. 

 

3.2 ISIKSUSE ROLL KOGEMUSTEST ÕPPIMISEL 

Mõjud isiksuseomadustele 

Kogemustest õppimise ja enesereguleerimise protsessi käigus tekib järjest enam teadmisi ja 

oskusi ning selle tulemusena midagi, mida võib nimetada loovuseks. Nagu ütleb üks vastaja: 

�Kliiniline psühholoog peab olema väga loov. Kõiki asju ei ole võimalik ette näha. Sa pead 

olema kiiresti kohapeal loov ja kohastuma ümber erinevatele klientidele. See omadus peab 

ilmselt küll kõikidel olema�(2). See tähendab võimet teadmisi ja meetodeid vastavalt 

situatsiooni vajadustele kasutada, omavahel integreerida ja kombineerida. Mida laiem on 

teadmiste baas, seda sügavam on arusaamine nähtustest, millega kokku puututakse ja parem 

toimetulek erinevate ülesannetega ning järjest keerulisemate juhtumitega. Kuna pole 

võimalik, et kaks erinevat inimest omaksid täpselt samasuguseid või sama palju teadmisi või 

kombineeriksid neid sarnasel viisil, siis on iga inimese puhul ka asjatundlikkuse laad 

individuaalne. Iga inimene ise saab oma asjatundlikkuse ka kujundada vastavalt oma 

huvidele.  
Üks on parem mingis asjas. Näiteks me siin päris algusaastatel väga hästi teadsime, et kui 
küsimuse all olid ainult uuringud, siis me nägime, et üks inimene uurib ja töötab paremini 
hüsteerikuga, teine antisotsiaalse isiksushäirega, kolmas tajub väga hästi latentsust. Me ei 
saanud ju siis öelda, et üks nüüd on parem kui teine, vaid et nendel on erinevad tugevad küljed. 
(11) 

 
Üks vastanu toob välja, et �peab olema mingisugune teadmiste tase, et asi läheks huvitavaks 

ja kui läheb huvitavaks, siis tekib kohe vajadus uute teadmiste järele�, mis viitab tõenäoliselt 

samale loovale protsessile, mille järjest suurenevat keerukust ja selle valdamist võrdleb ta 

keele meisterliku valdamisega:  
Ikkagi igasugused teadmised � see on nagu keel. Selleks, et osata seda rääkida, peab olema 
teatud hulk teadmisi. Kui need on olemas, siis on haiglas nii huvitav iga päev. Hea kliiniline 
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psühholoog ongi see, kellel on kogu aeg huvitav. See ei ole iseloomuomadus. Huvitav saab olla 
ainult siis, kui sa saad sellest keelest aru. Aga selleks, et sellest keelest aru saada, peab olema 
teadmisi piisavalt palju ja siis saab igat juhtumit ja raskust oma töös vaadata kui huvitavat.(1) 

Seega saab võimalikuks üha parem kohanemine situatsiooni vajadustega, mitte ei kohandata 

probleeme olemasolevate teadmistega. Mida enam on teadmisi, seda väiksem on vajadus 

olukorda kontrollida või suunata.  
Patsientide vastuvõtmise seisukohalt on alguses see kontrolliküsimus, et ma pean, ma pean, ma 
pean. Kui sa sellest saad üle, et ma ei pea tegelikult mitte midagi, siis muutud ise avatumaks 
või lahtisemaks. /�/Kogemus [ütleb, et tuleb] lasta inimestel rohkem ise teha. Alguses on 
tarvis olukorda kontrollida hullusti, et mina teen siin mingeid asju. Aga mida suurem on su 
kogemus, seda enam sa vaatad, mida patsient või klient teeb. Mina olen lihtsalt siin, kuulan ära 
ja vaatan, mida asja kohta arvata. (5) 
 
Algul oled suhteliselt ebakindel inimestega rääkimisel ja püüad väga õpitust ja räägitust kinni 
pidada. Niisugune skeem ja et oleks ikka avatud küsimused alati ja oskaks aktiivselt kuulata � 
kõik sellised asjad. Edasi kõik lähevad enesekindlamaks ja kindlamaks. Niivõrd neid asju ei 
järgita ja kasutata ja tekib lihtsalt julgust ja kindlust ka oma isikut, isiksust kasutada. See tuleb 
kogemuse läbi, kindluse suuremaks minemisega. Ma ei pea niivõrd teooriast ja õpitust kinni 
pidama. See teatud määral ikkagi pingestab, tekitab krampi, et kas ma teen nüüd õigesti või kas 
ma pean sellest kinni. Loomulikumalt ja vabamalt õpid [olema], need isiksuse asjad hakkavad 
minema ja toimima.(12) 

 
Sarnaselt eelnevale tõid mitmed vastajad välja, et nad on töötamise käigus muutunud 

enesekindlamaks. 
Ma arvan, et kui mul on täpsemad teadmised, siis ma suudan neid enesekindlamalt, mitte väga 
enesekindlalt, aga enesekindlamalt esitada ja põhjendada. Siis sellega ju arvestatakse rohkem. 
Siis jälle tohtrid sageli küsivad arvamust, et millise diagnoosi me paneksime. Kuigi meie ju 
diagnoosi panna ei tohi. Siis ongi nii, et teadmised arendavad ennast, teevad enesekindlamaks. 
Enesekindluse tõttu ma olen tublim töös. Nii see ring on, ma arvan. (10) 
 
Kui ma alustasin, siis mul oli ainult teoreetiline pagas. Siis ei olnud praktikaid. /.../ 
Enesekindlust ei olnud. Praegusel hetkel on nii, et kui ma näen isegi midagi uut, siis ma ei 
lange sellest verest ära, et teate, teil on nii haruldane asi, et teid vist küll aidata ei saa. (5) 
 

Vaatamata enesekindlusele muututakse ka ettevaatlikumaks, vastutustundlikumaks ja 

kohusetundlikumaks, kuna kogemusega kaasneb teadmine, milliseid vigu on võimalik teha.   
See vastus tuleb nii ambivalentne. Ühtpidi ma olen läinud palju kartlikumaks ja 
ettevaatlikumaks. Ma tean, et ka väikesest tähelepanematusest võib jääda patsiendi hinge 
pikaks ajaks ebameeldiv kogemus. Teistpidi ma olen jälle muutunud tunduvalt julgemaks ja 
rahulikumaks ja ma tean, et kui on astutud samm edasi, siis on võimalik astuda ka samm tagasi. 
Ma tean, et midagi tõeliselt hullu ei saa juhtuda. (9) 

 
Need [patsientide suitsiidid] ei ole jäänud mind hirmus palju takistama või ahastusse viinud ja 
ma olen saanud abi ka. Me oleme siis kolleegidega koos arutanud ja ühel juhul ma mäletan, et 
me võtsime supervisiooni veel. Et nad ei ole jäänud mind pärssima, aga pigem pannud veelgi 
vastutustundlikumalt sellesse töösse ja enda tööriista korrashoidmisesse suhtuma.(8) 
 
Aga tööalased sündmused on mind muutnud kohusetundlikumaks, vastutustundlikumaks ja 
võib-olla ka analüüsivamaks. Ma ei tee nii kergesti otsuseid kui alustades. (2) 
 

Üks vastanud kliiniline psühholoog toob välja, et on muutunud realistlikumaks tema 

ootused iseendale. �Mitmed hoiakud on muutunud � olen tolerantsem ka iseenda suhtes, ma 

ei oota endalt enam võimatuid asju� (4). Veel üks vastaja toob välja emotsionaalse 

reaktiivsuse vähenemise: 
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�areng vist on läinud ikkagi selles suunas, et sa hakkad rohkem mõtlema, rohkem kasutama 
oma pead. Nooruse emotsionaalsus ja võib-olla isiklik emotsionaalsus vähenevad. Mingeid 
asju on tõesti praegu vähem. Kui ma päris noor olin, siis ma võisin õhtul mõelda, et ma asjata 
rääkisin seda või ma asjata ütlesin toda. See oli väga impulsiivne. Nüüd on see impulsiivsus 
vähenenud ja ma oskan rohkem mõtelda ja saan kaalutletumalt töötada. (11) 

 
 

Isiksuseomaduste mõju asjatundlikkuse protsessile 
 
Üldiselt leidsid intervjueeritud kliinilised psühholoogid enam-vähem üksmeelselt, et ei ole 

kindlaid isiksuseomadusi, mis oleksid kliinilisele psühholoogile sobivamad kui teised.  
On väga palju häid kliinilisi psühholooge väga erinevate isiksuseomadustega inimeste hulgas, 
kui vaadata kolleege ja kes siin [linnas] tegutsevad. Ilmselt on kliente, kellele sobib rohkem 
ühtede isiksuseomadustega inimene ja teisele sobib teine. (2) 
 
/�/ ei ole ühte kindlat isiksusetüüpi, mis sobiks kliiniliseks psühholoogiks ja teist tüüpi, mis ei 
sobi. Need on erinevad stiilid, kuidas võivad psühholoogid töötada. (9) 
 
Tegelikult võib ju olla tõenäoliselt väga hea kliiniline psühholoog erinevate 
isiksuseomadustega. Isegi erisuunaliste isiksuseomadustega, kui kolleegide pealt vaadata. Sa 
kasutad oma isiksusest erinevaid asju, erinevaid külgi, mis aitavad sul seda tööd teha. (12) 
 
Ma tean väga palju erinevaid stiile. Teatud stiili puhul haarab psühholoog inimest kaasa ja 
aitab tal läbi selle kontakti kuskile jõuda. On inimesi, kes on ise väga introspektiivsed ja 
introvertsed, kes ei etenda, ei näita midagi välja, ei vea kaasa, kuid kes on jälle mingis 
omamoodi kontaktis. Kokkuvõttes ma arvan, et iga psühholoog leiab oma klientuuri, sest 
inimesi on ju erinevaid.(11) 
 
Ma arvan, et head kliinilised psühholoogid on hästi erinevad. Ma olen selles peaaegu täiesti 
kindel. Ma arvan ka seda, et hea kliiniline psühholoog on natuke erinev keskmisest inimesest. 
(3) 

 
Kuigi iseloomuomadusi ei peeta asjatundlikkuse puhul reeglina määravaks, mainiti 

soodustavana siiski järgmisi jooni: �teatud kannatlikus ja huvi oma tegevuse vastu� (1), �Ma 

arvan, et kliinilise psühholoogiga käib kindlasti kaasas empaatiavõime. See on väga 

oluline./�/ Kui kliiniline psühholoog töötab teraapia alal või inimestega, siis on kindlasti 

[olulised] mingid karismaatilised omadused� (2), �Ma arvan, et empaatiat peaks olema ja 

loogilise mõtlemisega peaks olema ja mida ma isiklikult väga hindan, on see, et ta peab 

inimest väärtustama�(3), �Väga hea kliinilise psühholoogi puhul on esiteks hästi oluline see, 

et ta saavutab kontakti. Kui sa inimesega kontakti ei saa, siis sa võid olla ükskõik kui hea 

psühholoog, aga siis sa ka ei saa seda inimest aidata� (5), �Kliiniline psühholoog peaks 

olema - eelkõige ma ütleks isegi� teadlik iseendast, soe, empaatiline, oma probleemidega 

hästi toime tulev inimene� (8), �Suhtlemisoskus on minu arvates isegi olulisem kui 

teoreetiline teadmistepagas. Oskus teadmisi õiges kohas kasutada. /.../� rõhutaksin 

tolerantsust, usaldusväärsust, head kujutlusvõimet, head inspiratsiooni, paindlikkust, 

empaatiavõimet jne, jne.� (10).  

Üks vastaja tõi välja initsiatiivi olulisuse, mis tähendab võimet mõjutada enda töökeskkonda 

ja luua  paremad tingimused enda arenguks.  
Praegu torkas pähe, et enne, kui me rääkisime asjatundlikkust psühholoogist, siis  üks asi seal 
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siiski veel on, mida ma ei ütelnud ja ma ei ole ise ka selles väga kindel, aga ma mõtlen, et üks 
oluline omadus on initsiatiiv. /�/ Ja ka seda, kuidas sa oma tööd korraldad � sul tuleb mõte, et 
korraldaks paremini. Või teeks midagi ikka ära. Selles mõttes initsiatiiv. See puudutab 
niisugust korralduslikku külge. Ma ei mõtle, et individuaalses töös või uuringus � see ei tule 
seal arvesse. Või sa korraldad omale sellise keskkonna, kus sa saad töötada. (11) 

 

Küsimustike tulemused  
Alltoodud tabelist ilmneb, et uuringus osalenud kliinilised psühholoogid said võrreldes 

keskmise eestlase profiiliga madalamad tulemused neurotismi skaalal ja kõrgemad tulemused 

meelekindluse skaalal. Neid tulemusi saab vaadelda üksnes antud uurimuse raames, kuna 

testiti vaid 12 kliinilist psühholoogi, mis ei võimalda teha üldistusi. 

 
Tabel 1. EPIP-NEO tulemused 

  Norm Kliinilised psühholoogid   

  Keskmine Standardhälve Keskmine Standardhälve  t p 
Neurotism 75,82 28,08 59,42 23,81 -2,387 0,036 

Ekstravertsus 111,05 25,38 108,50 19,43 -0,455 0,658 

Avatus 128,16 19,93 125,83 17,78 -0,453 0,659 

Sotsiaalsus 126,26 20,59 129,25 12,07 0,858 0,409 

Meelekindlus 120,89 23,79 131,08 13,80 2,559 0,027 

 

Lisaks tervikuna madalamale neurotismile said psühholoogid keskmisest madalamad 

tulemused N3 masenduse (M=6,42, SH=3,78, t=-4,50, p=0,001) ja N4 negatiivse 

enesekontrolli (M=9,33, SH=4,33, t=-2,50, p=0,032) alaskaaladel. Meelekindluse puhul olid 

psühholoogidel lisaks kõrgemad skoorid C1 enesetõhususe (M=22, SH=2,00, t=3,2, p=0,009) 

ja C3 kohusetundlikkuse (M=24,75, SH=2,63, t=2,8, p=0,017) alaskaaladel. Kuigi ei leidnud 

kinnitust hüpoteesid, et lisaks madalale neurotismile ja suuremale meelekindlusele on 

kliinilised psühholoogid ka kõrgema sotsiaalsuse ja avatusega, siis alaskaalade täpsemal 

vaatlemisel ilmnesid siiski teatavad erinevused. Avatuse puhul saadi kõrgemad skoorid O6 

liberaalsuse (M=22,67, SH=2,61, t=8,04, p=0,000) alaskaalal. Sotsiaalsuse skaalal oli 

psühholoogidel keskmisest kõrgem A2 siirus (M=24,08, SH=1,83, t=2,50, p=0,032) � 

suhtlemisel ollakse otesekohene ja vahetu. Ekstravertsuse puhul avaldus keskmisest kõrgem 

E4 aktiivsus (M=19,83, SH=4,41, t=2,24, p=0,047)  ja madalam E5 seiklusjanu (M=11,92, 

SH=5,90 t=-2,7, p=0,019).  
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Tabel 2. Stereotüübi küsimustiku tulemused 

 Norm Kliinilised psühholoogid   
  Keskmine standardhälve Keskmine standardhälve  t p 
Neurotism 11,86 2,53 5,92 2,39 -7,377 0,000 

Ekstravertsus 9,88 3,26 15,83 1,19 6,202 0,000 

Avatus 9,66 3,22 15,83 1,59 6,432 0,000 

Sotsiaalsus 11,08 2,86 16,33 2,84 5,728 0,000 

Meelekindlus 16,2 3,37 18,42 2,02 2,179 0,033 

 

Siit ilmneb, et vastajad näevad tüüpilist kliinilist psühholoogi erinevana võrrelduna eestlase 

stereotüübiga kõigis viies dimensioonis. Tüüpiline kliiniline psühholoog on vastajate 

ettekujutuses oluliselt vähem neurootiline ning ekstravertsem, avatum, sotsiaalsem ja 

meelekindlam kui tüüpiline eestlane eestlaste silmis.  

Võrreldes uurimuses osalenud kliiniliste psühholoogide sarnasust stereotüübile, siis üldiselt ei 

ilmnenud seost enda isiksuseomaduste ja tüüpilisele kliinilisele psühholoogile antud 

hinnangute vahel. Erandiks oli meelekindlus - mida meelekindlam psühholoog, seda 

meelekindlamaks pidas ta tüüpilist kliinilist psühholoogi. Korrelatsioonid olid järgmised: 

neurootilisus 0.04, ekstravertsus 0,09, avatus � 0,10, sotsiaalsus 0,35, meelekindlus 0,59 

(p<0,05). 

 
3.3 KESKKONNA ROLL KOGEMUSTEST ÕPPIMISEL 
 

(Töö)keskkond on see laiem raamistik, kus ülalkirjeldatud protsessid aset leiavad ja seega ei 

saa tegevusmudel kujuneda sellest sõltumatult. Keskkonnal võib olla omadusi, mis mõjuvad 

asjatundlikkuse kujunemisele ja säilimisele soodsalt ja selliseid, mis mõjuvad pärssivalt. 

Allpool on toodud välja mõningad tingimused mõlemast klassist, mida vastajad mainisid. 

Järgnevate väljavõtete põhjal võib tegu olla üsna juhuslike tegurite kombinatsiooniga. 
Küllap mängivad siin [asjatundlikkuse kujunemises] ka mingid välised ja juhuslikumad 
asjaolud rolli... /.../ Kuhu sa kasvõi noore lõpetajana satud ja kas seal on keegi vanem kolleeg 
ees ja kuidas need asjad seal lähevad. Teatud osa sõltub sinust, aga kindlasti mitte kõik. Võib-
olla veel midagi, kasvõi mingisugune üldine vaimsus ja sealhulgas niisugune hoiak kliinilise 
psühholoogia, - psühholoogide suhtes. Kas see teeb kuidagi asjatundlikumaks või jätabki 
tahaplaanile. (12) 
 
Kui siis ei ole võimalust minna ka sellisesse kohta, mis tõmbaks kaasa, siis võib-olla tõesti, et 
see töökoht jääb lihtsalt töökohaks ja keskpäraseks. Nii et need kaks komponenti � hea 
kokkusattumus, hea koht, kus su teadmisi läheb vaja, et võetakse vastu ja kõik nagu töötab. Sa 
näed, et see ongi nii. Õnne on vaja. (1) 
 

Asjatundlikkuse arengut soodustab intervjuude põhjal õpetaja/juhendaja olemasolu või 

laiemalt kokkupuude inimestega, kes on mingil moel olnud eeskujuks. Ühelt poolt aitab 

juhendaja kogemustest konstrueerida kogemuslikke teadmisi andes vajalikku informatsiooni 
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või demonstreerides, kuidas saab teoreetilisi teadmisi konkreetse kogemusega siduda.  
Ma arvan, et asjatundlikku kliinilist psühholoogi ei saa sellisel viisil nagu see on praegu 
korraldatud. Et tuleb praktikale tudeng, kes kohe lõpetab psühholoogia ja ei ole ühegi 
inimesega intervjuud teinud. See on ka niisugune õpilase ja õpetaja vahekord, koostöö ikkagi.  
See on selli värk. /�/ � sa võid ju metallurgiat õppida ülikoolis, aga kui sa lähed tehasesse 
tööle, siis sa ikka pead selle vanamehe välja otsima, kes ütleb, et selle raua värvuse juures nüüd 
tuleb midagi teha. Ma ei kujuta ette, et see oleks ainult ise minek.(11) 
 
Mingi ettekujutus oli, aga ikkagi õppisin ma kogenuma kliinilise psühholoogi kõrval. Ikkagi 
temaga koos töötades õppisin põhilise osa. Seda ma tähtsustaks hästi./�/ Justnimelt see 
sta�eerimine või assistendina olemine, mistahes sõnaga seda nimetada. See on ikka hästi, hästi 
tähtis.(12) 
 

Teiselt poolt edastavad need inimesed oma eeskujuga mitteformaalseid (nt. 

eneseregulatiivseid) teadmisi, mis on asjatundlikuks toimimiseks vajalikud. 
Kui nüüd viia sündmuse peale, siis ma mäletan, kui mulle elus esimest korda määrati 
kohtuekspertiis ja mul oli kindel plaan sellest loobuda ja keelduda. Läksin oma peaarsti 
asetäitja käest küsima, kuidas oleks see võimalik ja ta ütles, et teate, see on võimalik küll, aga 
keelduda saab põhjendusega, alusega. Ja peaaegu ainus arvestatav alus on see, et mul puudub 
kompetentsus selle ekspertiisi tegemiseks. Kui te selle aluseks seate, siis on teil hiljem raske 
vastata küsimusele, mis alusel te siin haiglas töötate, kui teil puudub kompetentsus. Selle tõttu 
ma ütlen teile, et see ekspertiisi tegemine ei ole nii hirmus, kui te kardate. Sellest loobumine on 
raskem, kui selle ärategemine. Ja tõepoolest, tänu tema kolleeglikule toetavale ja samal ajal 
arusaavale suhtumisele tegin ma selle ekspertiisi ära ja värisesin küll, et kutsutakse kohtusse ja 
ei kutsutud. See andis mulle mudeli üsna mitme asja jaoks elus ka, et vahel on asjast 
loobumine keerulisem kui selle asja ärategemine. (9)  

 
Arendavaks võib osutuda selline töökoht, kus ei ole psühholoogile väljakujunenud ootusi või 

on ootused, millele vastamiseks on vajalik pidev juurdeõppimine. 
Kui ma alustasin ülikoolis ja läksin kuskil 2 v 3 aasta pärast [somaatilisse] haiglasse, siis oli 
see täiesti unikaalne olukord. Ei olnud mingeid valmisteadmisi võtta, mida töös kasutada, vaid 
kõike tuli hakata õppima. /.../ Ei olnud võimalik, et sa istud ja teed midagi, mida sa oled 
õppinud, vaid sa pidid lugema, sa pidid tellima kirjandust. See oli ainus võimalus. Ja ilmselt 
see ongi siis nii, et sa harjud sellega ära ja kogu aeg õpid.(3) 

 
Ka järgnev väljavõte illustreerib, kuivõrd oluline on asjatundlikkuse arenemise puhul 

psühholoogi ja tema töökeskkonna vaheline interaktsioon, millest hea koostöö korral 

võidavad mõlemad. Eelduseks siin on mõlemapoolne vastuvõtlikkus muutustele. 
Ühelt poolt võib öelda, et see [asjatundlikkus] on selle asutuse või haigla ootused kliinilisele 
psühholoogile. Seni, kuni oodati uuringu tegemist, siis kõik psühholoogid tegidki uuringut. 
Teiselt poolt ka see, et [psühholoog] tekitab neid ootusi, sest kui psühholoogid poleks hakanud 
tegema psühhoteraapiat, siis poleks teadnud ka arstid neilt seda oodata. See on niisugune 
tsirkulaarne värk ja selles mõttes on see nii- ja naapidi, et sa vastad ootustele ja samal ajal õpid 
ka ise ja oskad ise neid ootusi tekitada.(11) 

 
Oluline on õppimise toetamine ja võimaldamine töökoha poolt:  

 
Minu erialast arengut on soodustanud esiteks töötamine töökohal, kus mulle on võimaldatud 
väga palju välismaised koolitusi ja täiendusi. Ma olen saanud viibida ka teistes maades sellistes 
keskustes ja kohtades, kus sarnast tööd tehakse. See on mind väga palju mõjutanud ja 
arendanud. Samuti selle läbi tekkinud tutvused, ühisprojektid, välismaised kolleegid.(2) 

 
Takistavad väga kindlapiirilised ootused, mis on madalamad sellest, milleks psühholoog on 

reaalselt võimeline. Erinevus individuaalse ja töökeskkonnas tervikuna sisalduva teadmiste 

taseme vahel ja suutmatus positiivselt reageerida psühholoogi arengule pärsib motivatsiooni.   
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Mulle meeldib üks värvikas väljend: �raske on liuelda kotkana, kui töötatakse koos kanadega�.  
Kui keskkond, kus sa töötad, ei ootagi sinult mitte midagi muud ja vähe sellest, ei saada isegi 
aru arvamusest, mis rajaneb tegelikult suurel teadmisel... /.../ Kui ma töötasin suures haiglas, 
siis olid need takistused selles, et tõepoolest keegi ei oodanudki midagi paremat ja kui sa 
püüdsidki midagi paremat, läks see täiesti tühikäigule. Veelgi enam, eriti kui asi kukub üldisest 
skeemist välja, teed sa teistele probleeme juurde./.../ [Takistuseks oli] töötamine süsteemis, 
mille eesmärk ei olegi teadusliku probleemi väljaselgitamine ja kus ei ole loovat tööatmosfääri. 
Loova tööatmosfääri puudumine on vahest kõige takistavam. (1) 

 
Arengut tõkestavaks on seega töökeskkond, mis eeldab psühholoogilt rutiinseid tegevusi ja 

piirab otsustamis- ja valikuvabadust.  
Minu töö seisukohalt on see [isiklik areng] hästi oluline. Kui ma sellele praegusele töökohale 
tulin, siis just sellepärast, et eelmisel töökohal mul isiklikku arengut ei olnud. Mulle ei meeldi 
rutiinset tööd teha, mulle on väga tähtis isiklik areng. /�/ See on minu tööd niimoodi 
mõjutanud, et ma ei tööta riiklikus süsteemis, kus kõik on paika pandud. Antud juhul töötan 
siis erasüsteemis ja mittetulunduslikus ühingus, kus mul on rohkem võimalust ise otsustada ja 
oma arvamust avaldada, ise arendada ja ise valida. Kui ma töötasin riiklikus süsteemis, siis mul 
ei olnud seda võimalust ja see oli ka põhjus, miks ma sealt ära tulin. (2) 

 
Töökeskkond võib esitada väga kõrgeid nõudeid suure töökoormuse tõttu. Järgnevate näidete 

puhul on probleemiks see, et ei jää piisavalt aega süvenemiseks ja järelemõtlemiseks või 

muude asjatundlikkuse seisukohast oluliste tegevuste organiseerimiseks.  
 
Kindlasti takistab liiga suur koormus. Kui järjekord on ukse taga, siis see teeb närviliseks. Ei 
ole aega patsienti süveneda, pead juba järgmise asjaga tegelema hakkama. (5) 
 
�kliiniku töö läheb sellise masinavärgi peale natukene, et see kell on see, siis on see, siis on 
see ja siis on see. /�/ Lihtsalt seda mõtisklemise aega jääb natuke väheks ja sellega koos ka 
kovisiooni korraldamist ja supervisiooni. See pool on organiseerimata. Seda igaüks kuidagi 
vähem või rohkem järjepidevalt või kaootiliselt korraldab. Selliseid asju ei toimu 
organiseeritult ja korrapäraselt. (12) 

 
Aga see ajaline surve. Ma võtaksin 4 patsienti päevas, 5, mitte rohkem oma täiskohaga. Ja 
rahulikult saaksin analüüsida. Aga see pidev tormamine ja see kiirustamine, kiirustamine. 
Kogu aeg on kiire, asjad jäävad poolikuks. See on jõle. See sööb seestpoolt. /�/ Samas, mida 
rohkem sa töötad, seda rohkem raha sa saad, et minna ennast täiendama. Oma täiendusi ei 
maksa sul mitte keegi kinni, kui sa ise ei maksa kinni./�/ Need on need vastuolud minu jaoks. 
(6) 

 
Tööandja huvipuudus psühholoogi sisulise tegevuse vastu võib paradoksaalselt anda ka 

positiivseid tagajärgi.   
Tööandjat väga ei huvita, kas ma olen üldse kompetentne või mitte. Ükski minu vahetutest 
ülemustest ei tea minu töö sisu. Ühest küljest on see halb, aga teisest küljest võimaldab väga 
palju tegeleda enda jaoks meeldivamate asjadega. (5) 

 
Vastuollu võib sattuda ka laiema süsteemi ülesehitus ja psühholoogi nägemus selle kohta, 

kuidas ta sooviks oma tööd sisuliselt teha.  
Psühhiaatrilise abi korraldusega ma ei ole üldse rahul. See pöördukse fenomen � tähtis on 
kvantiteet ja see püüd kahe nädalaga patsient statsionaarist välja saada. Millega kõrvutub see, 
et kui abi tsentraliseeriti, siis lubati küll patsientidele sõiduraha kompenseerimist, aga tegelikult 
võeti see ära. Esimene küsimus mis tahes psühhoteraapia või isegi paari, kolme toetusseansi 
tegemiseks algab sellest  - kas buss käib, kas auto on, kas raha on. (9) 

 
Teste me jagame omavahel ja peab jooksma ja mööda maja taga ajama. Teine asi, mis minu 
tööd eriti haiglapatsientidega takistab on see, et puudub süsteem. Kui mina olen patsienti enda 
juurde võtmas, siis on silmaarst tal pupillid laiaks lasknud või keset minu uuringut rebitakse 
patsient ultrahelisse, mis on tähtsam kui psühholoogiline uuring. Töö korralduslik pool võiks 
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olla haigla poolt paremini organiseeritud.(5) 
 
Eelnev vähendab motivatsiooni ja mõjub negatiivselt enda rolli vajalikkuse tajumisele. 

 
Algusaastatel pidi palju vaeva nägema ja võitlema, et kõik saaksid aru, mida psühholoog 
kliinikus teeb ja mida ta oskab ja mida ta ei oska. Sellele järgnes hästi suure aktsepteerimise 
aeg. Nüüd jälle hakka algusest peale tõestama, et psühholoogid on ka olemas ja ka teevad 
midagi (12) 
 

Sidemed teiste erialakogukonna liikmetega nii Eestis kui väljaspool aitavad intervjuude põhjal 

säilitada huvi oma tegevuse vastu. Kolleegid toimivad muuhulgas teadmiste allikatena: �Ka 

kolleegidega vahetatakse teadmisi ja kogemusi.�(1) ja nendega on võimalik jagada ja 

vastastikku kinnitada sarnaseid väärtusi. 
See on see, mis minu jaoks on oluline � näha teisi inimesi ja on olemas häid konverentse ja on 
olemas igavaid konverentse, aga on teatud liikumised, kus sa saad tohutult palju jõudu ja 
energiat. Tuled tagasi ja sa jõuad jälle teha. Aga ka Eestis kokkusaamine oma kolleegidega. 
See on parim, mis olla saab. Sealt tuleb energia. (6) 
 
Korraga tulid mulle meelde mõistvad ja toetavad kolleegid, kellega saab neid asju rääkida ja 
jagada. Rõõme ja muresid ja kuulata neid. (8) 
 

 
3.4 INTERVJUUDE VÕRDLUS 

Eelneva põhjal võib öelda, et erialases töös ja asjatundlikkuse arenemises on keskse 

tähendusega metateooria asjatundlikkuse kohta ning võime sellele vastavalt ise juhtida ja 

reguleerida enda arengut. Tegevusmudeleid võib olla erinevaid, kuid asjatundlikkuse 

kujunemise ja säilimise seisukohast on eelistatumad need, mis on teadlikult suunatud 

teadmiste omandamisele ja oskuste praktiseerimisele. Sellest lähtus ka intervjuude võrdlus.  

Võrdleva analüüsi põhjal eristus kaks gruppi, kummaski 5 intervjuud. Esimest gruppi 

iseloomustavad järgnevad tunnused:  

! Koherentse ja kõrge üldistusastmega metateooria läbiv väljatoomine. Asjatundlikkuse 

metateooria on siin seotud veendmusega, et asjatundlikkus tähendab eelkõige 

teadmisi, asjatundlikkus tekib ja säilib pideva õppimise kaudu. 

 Näide 1: �[Asjatundlikkus tähendab] Ennekõike ikka erialaseid teadmisi� Selle 

 omandamiseks ja säilitamiseks on vajalik �Pidev, aga samal ajal võimalikult 

 süstemaatiline täiendkoolitus, sest sellel alal tuleb eriti praegu teadmisi kogu aeg nii 

 palju juurde, et kui jääda pidama magistriõppe tasemele ja töötada, võib väga 

 kergesti asjatundlikkus kaduda�(1). 

 Näide 2: �Asjatundlikkus tähendab oma valdkonna teooria ja meetodite valdamist. 

 Teab ja oskab�  ja  �Võta üks osa annet ja 99 % tööd. Psühholoogia üldteadmised, 

 eriti teadusliku psühholoogia maailmanägemine ja meetodid. Kliinilise psühholoogia 

 eriteadmised. Tööoskused � nii teadmine kui nende harjutamine, sest et ainult 
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 teadmine, kuidas klaverit mängida, ei ole veel oskus ise klaverit mängida. Ja ma 

 arvan, et suhtlemise komponendid on ka suuresti õpitavad� (9)  

! Intervjuudes on kirjeldatud õppimist soodustavate hoiakute kujunemist ja/või 

väljendatakse neid hoiakuid. Kirjeldatakse kogemusi, mis on olnud avardavad ja mis 

on kinnitanud teadmiste ja avatud hoiaku olulisust. Näiteks üks vastaja väljendas  

avatud hoiakut ka intervjuu enda suhtes: �Äkki see intervjuu on asi, millest ma võin 

midagi õppida � need asjad, mida ma ei ole kokku pannud, millest ma olen kas eraldi 

mõtelnud või ei ole üldse neid proovinud sõnastada. Need said tänu nendele 

küsimustele sõnastatud� (9). 

! Intervjuudes ei esine viiteid probleemidele eneseregulatsioonis või räägitakse sellest 

metatasandil kui tegevusmudeli ühest osast. �See, kes ei ole osanud enda eest 

hoolitseda, ei ole nii hea professionaal, kui see, kes enda eest hoolitseb./.../Ma olen 

olnud läbipõlenud ja ma olen pidanud tõeliselt õppima ära selle, et ma pean 

hoolitsema enda eest, muidu mina ei saa teistele hea olla �(8). 

! Palju viiteid jätkuvale teadmiste omandamisele ja probleemide lahendamisele või 

selliselt sõnastatud eesmärgid. Näiteks: �See on erialane töö ja püüd olla hea oma 

erialal, püüd probleeme lahendada, mitte neist lihtsustatult üle libiseda� (1) . Siia alla 

kodeerusid ka näiteks kimbatusejuhtumid eeldades, et need on pigem asjatundlikkuse 

indikaatorid, kuna viitavad probleemide lahendamisele.  Näiteks: �.. kergeid patsiente 

ei ole, kogu aeg on mingisugused kimbatused�(3),  �Siiamaani on mul rahulolematus, 

et ma ei ole saanud teda oluliselt aidata. Ikka on see tunne, et oleks pidanud leiutama 

midagi täiesti unikaalset, midagi täiesti tema jaoks� (9).  

! Mitmeid viiteid refleksioonile. Näiteks kirjeldatakse väljakujunenud protseduure 

selleks või toimub kogemuste üle reflekteerimine intervjuu andmise käigus. Siia 

kuulub ka metatasandil arusaamine refleksiooni rollist. �Lihtsalt kogemus ei ole 

mittemiski,  kui sa ei mõtle selle peale, mis see on� (1). 

! Intervjuudes väljendatakse positiivseid emotsioone seoses mõningate töökogemustega 

- huvi, üllatust, rahulolu. Selgelt on sõnastatud huvi enda tegevuse ja valdkonna suhtes 

laiemalt.  �Kliiniline psühholoogia on selline valdkond, mis on huvitav /�/Ma tunnen, 

et mul on  vedanud � on õudselt huvitav, on alati huvitanud� ja  ��see oli moment, 

kus ma tundsin, et kliiniline psühholoogia on spetsiifiline teadmiste valdkond ja sellel 

on oma ni���(1) või ��nagu Behterev lausub: �psikologia velikaja nauka�. Kui 

psühholoogiat keegi arvesse võtaks, siis ei oleks pidanud pimeduses kobama ja oleks 

võinud sellist asja küll ette näha. Et kes oleks võinud seda arvata? Psühholoogid 
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oleksid võinud küll seda arvata� (9). 

! Keskkonnatingimused ei ole piiravad või olulisi probleeme tekitavad, vastaja toimib 

end tegevusmudeli kohaselt. Mõned vastajad sellest grupist on vahetanud keskkonda, 

kui see on osutunud piiravaks või kujundanud seda endale sobivamaks. Selle põhjal 

võib järeldada, et mida enam on tegevusmudel välja kujunenud ja kinnistunud, seda 

enam suudetakse aktiivselt keskkonda mõjutada ja sellisel moel keskkonna 

ebasoodsaid omadusi neutraliseerida.  
Näide 1: Ma tulin sealt [töölt, kus puudus loov tööatmosfäär] ära. Lihtsalt tekkisid valikuvõimalused ja 
ma otsustasin selliselt. /.../. Otsest takistust ma ei näinud, aga ühel kohal sa tunned, et see hakkab sullegi 
mõjuma ja siis hakkab natuke kõhe enda pärast. Aga nüüd, kus ma tagantjärgi vaatan, siis selliselt 
süsteemiväliselt töötamine loob loomulikult paremad  tingimused. Võtad asja ette ja teed niikaua, kui 
tahad ja hangid selliseid andmeid nagu tahad. Ma arvan, et see on kinnitus isiksuse 5-faktori teooriale, 
et ma olen lihtsalt loonud endale sellise keskkonna, mis võimaldab tööd teha nii nagu ma tahan. (1) 
Näide 2: Selliseid takistusi ei ole. Ma olen lihtsalt nii vana, ma ei lase ennast niisugustest asjadest 
takistada. Ma teen nii nagu ma õigeks pean. (3)  
Näide 3: Võib ju koguni mõelda, et see on just see initsiatiiv olnud, et ma olen endale vastava olukorra 
loonud, kus ma töötan. Ma ei saaks töötada, kui arsti suurt ei huvita miski. Siis ma püüaks leida midagi, 
mis teda hakkaks huvitama. (11) 
Näide 4: Siis mida selle esimese suure takistusega teha, see niisugune pöördukse fenomen ja kvantiteedi 
nõudmine. Olgem ausad � ma lihtsalt ei tee.  /�/Mul on olemas pakkumine, et vähendage minu palka. 
Ma olen sellega nõus, aga ma ei võta rohkem patsiente. (9) 

 
Üldandmeid vaadates kuuluvad siia gruppi kõik pika staa�iga psühholoogid, töötanud  20 � 35 

aastat. Kõik tegelevad regulaarselt teiste õpetamisega ja 2 psühholoogi märkisid lisaks 

teadustöö. See võib olla üks oluline faktor metatasandi arusaamade väljakujunemises. Samas 

pole seose suund selge � ühelt poolt annab teiste õpetamine ja teadustööga tegelemine tõuke 

kontseptualiseerida igapäevatööd metatasandil. Teiselt poolt võib väita, et õpetajaks sobivadki 

tõenäoliselt eelkõige need inimesed, kes suudavad oma eeskujuga edastada ka 

mitteformaalseid või varjatud teadmisi.  

Teise grupi puhul esinesid kõik kirjeldatud tunnused, kuid vähesemal määral või mitte nii 

läbivalt. Metateooria on küll tajutavalt olemas, aga pole intervjuudes läbivalt välja toodud või 

jääb selle täpne olemus ebamääraseks. Näiteks: �Ma arvan, et [asjatundlikkus on] oma eriala 

tundmine ja mitte ainult oma, üldteadmised tulevad igati kasuks ning suhtlemisoskus. 

Suhtlemisoskus on minu arvates isegi olulisem kui teoreetiline teadmistepagas. Oskus 

teadmisi õiges kohas kasutada� (10) või  �Sul võivad olla suured teadmised, aga 

suhtlemisoskus ka [on oluline]�(2). Nende näidete puhul pole sedastatav, kas suhtlemisoskus 

on omandatav või nähakse seda kui midagi staatilisemat, pigem stabiilsete 

isiksuseomadustega seonduvat.  

Selles grupis oli vähem viiteid avatud hoiakule. Siia  kuulus ka üks intervjuu, mis eristus 

teistest selle poolest, et väljendas vastupidiseid hoiakuid. � Ma mäletan, et kui mul vähem 

kogemusi oli,  kui mulle tundus, et sellel seansil nad ei jäänud rahule � siis ma lugesin midagi 
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või proovisin järgmine kord midagi muud. Praegu ma seda enam ei tee� (7). 

Oli mõningaid viiteid väsimusele, tüdimusele �Iseenda puhul olen ma tundnud seda, et ma 

väsin ära mingil perioodil. Väsimus on see, mis takistab. On ka seda kogemust, et võib olla  

raske hommikul ärgata ja tööle tulla. Võivad olla sellised mõtted, et ei tahaks enam või 

tahaks juba puhata või tahaks mingit vaheldust või üldse mitte patsientidele või tööasjadele 

mõelda. (4)  või lausa läbipõlemisele �Kui lugeda läbipõlemise faase, siis mina olen jõudnud 

nö neljandasse faasi. Minul eredaid elamusi enam ei ole� (7). 

Kui esimene grupp oli võrdlemisi homogeenne tunnuste jaotuse osas, siis teises grupis oli 

enam variatiivsust nii kirjeldatud tunnuste kui ka praktiseeritud aja osas (10 - 35.5) aastat. 

Kolm psühholoogi sellest grupist tegelevad teiste juhendamise või õpetamisega harva, 

ülejäänud regulaarselt.   

Alljärgnevas tabelis on esimeses tulbas toodud psühholoogide koodid, kes said kolleegidelt 

kõige enam nimetamisi ja teises tulbas vastavalt need, keda ei nimetatud või nimetati üks 

kord. Andmete analüüsijad ei olnud neist teadlikud kuni analüüsi lõpuleviimiseni. Kui 

võrrelda kolleegidele antud hinnanguid ja võrdluse tulemusi, siis on need kokkulangevad  v.a 

kahe intervjuu puhul, mis analüüsi põhjal sisaldasid mõlema grupi tunnuseid sel määral, et 

jäid piirpealseteks. 
 
Tabel 3. Grupid kolleegide hinnangute alusel 

Grupp 1 Grupp 2 

1,  3,  6*,  8,  9,  11 2,  4,  5,  7,  10, 12* 

*  analüüsi tulemused ja kolleegide hinnangud mittekokkulangevad 
 
 
4 ARUTELU 
 
Käesoleva töö põhieesmärgiks oli uurida, milline on kogemuste roll kliiniliste psühholoogide 

asjatundlikkuse omandamisel ja säilitamisel. Tulemused näitavad, et asjatundlikkuse areng on 

kõige enam seotud selliste hoiakute tekkimisega, mis soodustavad avatust uue kogemuse 

suhtes. Teiseks on kogemustest õppimine kliiniliste psühholoogide puhul oluliselt seotud 

isikliku arenguga � kliiniline psühholoog kasutab peamise töövahendina iseennast ja seega on 

asjatundlikkus seotud ühelt poolt enese tundmaõppimisega ja teiselt poolt enda 

�korrashoidmisega�. Enamus psühholoogidest rõhutasid eneserefleksiooni tähtsust erialases 

arengus.  

Käesolevas töös kasutati nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid andmekogumis- ja 

analüüsimeetodeid. Kvalitatiivse osa lähteteooriad rõhutavad mitteformaalsete või varjatud 
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teadmiste mõju (fenomenoloogias intentsionaalsus, hermeneutikas mõistmishorisont) 

maailma tajumisele ja kogemuste laadile. Valim moodustati kliiniliste psühholoogide 

hinnangute alusel kolleegide asjatundlikkusele. Mõned psühholoogid andsid teada, et nad ei 

pea end pädevaks oma kolleegide asjatundlikkust hindama ja kahtlesid protseduuri eetilisuses. 

Kuna ei eksisteeri ühtegi asjatundlikkuse mõõdikut ja teised protseduurid on keerukad (nt. 

patsientidelt hinnangute küsimine), siis võis vähemalt loota, et lumepall-valimi strateegia 

juhib �informatsioonirikaste� isikute juurde, kes aitavad asjatundlikkuse temaatikat täpsemalt 

määratleda. Põhimõtteks oli, et analüüs peab selgitama, kas kahe grupi vahel ka tõesti mingid 

erinevused ilmnevad ja kui adekvaatne selline protseduur kokkuvõttes on. Kvalitatiivanalüüsi 

ja kolleegide hinnangute tulemused olid peaaegu kattuvad, mis lubab oletada, et kolleegide 

hinnangud võivad lähtuda mitteformaalsete teadmiste olemasolust ja ulatusest. Nende kahe 

kombinatsioonis moodustusid grupid, millest ühte kuuluvad silmapaistvalt asjatundlikud 

kliinilised psühholoogid ja teise vähem asjatundlikud psühholoogid. Teise gruppi kuuluvad 

psühholoogid olid võrreldes esimese grupiga töötanud vähem (10 � 15 aastat). Kuna esimeses 

grupis ei olnud kedagi alla 20 a töökogemuseta, võib oletada, et metateadmiste tekkimisele 

mõjub aeg soosivalt. Samas oli teises grupis ka väga pika töökogemusega psühholooge (29 ja 

35 a), millest võib järeldada, et ajaliselt pikem kogemus iseenesest ei garanteeri 

asjatundlikkust soodustavate metateadmiste väljakujunemist.  

Kvalitatiivse uuringu põhjal ei saa välja tuua kindlaid iseloomuomadusi, mis mängiksid 

kliinilistel psühholoogidel asjatundlikkuse omandamises ja säilitamises rolli. Kvantitatiivsed 

andmed viitavad sellele, et madalam neurotism, kõrgem meelekindlus, vabameelsemad 

hoiakud ning otsekohesus suhetes võiksid olla kliinilistele psühholoogidele iseloomulikud. 

Kuna kliiniline psühholoogia on valdkond, mida iseloomustavad avatud probleemid, millele 

konkreetset lahendust on keeruline leida ja tagasiside on ebamäärasem kui mõnes teises 

valdkonnas, siis võib oletada, et meelekindlal ja väheneurootilisel isikul on vaatamata ka 

kohatisele ebaedule kergem toime tulla. Kokkupuude ja suhtlemine tavapärasest erinevate 

inimestega tõenäoliselt nii eeldab kui ka suurendab vabameelsust ja otsekohesust. Seega 

võiksid need omadused olla seotud nii eneseregulatsiooni kui kogemusest õppimisega, kuid 

üldistuse tegemiseks oli kliiniliste psühholoogide grupp liiga väike. 

Kasutatud kvalitatiivne metoodika on sobiv selleks, et varjatud teadmisi välja tuua ja nende 

meetodite eelis on just nende avastuslikkus valdkondade puhul, mida pole veel piisavalt 

uuritud. Teiselt poolt on analüüsi ressursi-ja ajamahukus ning tulemuste etteennustamatus 

miinuseks (pole võimatu olukord, kus mahuka analüüsi tulemusel jõutakse 

mittemidagiütlevate tulemusteni).  Arvestades uurimuse baaseeldust, mille kohaselt nähtusi 
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tõlgendatakse alati enda taustteadmiste raames, tuleb käesolevaid tulemusi võtta kui katset 

asjatundlikkuse temaatikat sellisel viisil kontseptualiseerida ning need ei pretendeeri ületama 

antud uurimuses loodud konteksti piire. 

 

Kokkvõtteks, nii õppimist kui ka praktiseerimist alustatakse erinevate hoiakutega sõltuvalt 

isiksuseomadustest, eelnevatest kogemustest ja teadmistest ning lõpetades sellega, millisesse 

töökeskkonda psühholoog satub (kuivõrd kättesaadav on vanemate kolleegide juhendamine, 

koolitus jms.) Arvestades käesolevat olukorda kliiniliste psühholoogide koolitamises Eestis, 

kus õppekavas puudub superviseeritud praktika, on õppimist soodustavate hoiakute 

väljakujunemine kahetsusväärselt juhuslike tegurite meelevallas ja seab algajad psühholoogid 

ebavõrdsesse olukorda. Kokkuvõttes on see kahjulik tervele valdkonnale, kuna 

praktiseerimise alguses tekkinud harjumused ja hoiakud panevad suures osas aluse ka 

järgnevale töötamise viisile, mille kinnistumine teeb keerulisemaks selle hilisema 

modifitseerimise. Seega võiks olla hoiakute kujundamine asjatundlikkuse soodustamises üks 

esmaseid sekkumispunkte. Superviseeritud praktika teatud aja vältel praktiseerimise alguses 

ja refleksiooni soodustavad tegevused kõikidel kogemuse astmetel kindlustavad alljärgnevaid 

protsesse: 

1) Teoreetiliste teadmiste ülekandmine reaalsetele probleemidele. Selle ebaõnnestumine 

võib toita veendumust, et teooria ja praktika on lahusolevad, mis pidurdab edasist 

teoreetiliste teadmiste omandamist.  

2) Avatud hoiaku ja eneseregulatiivsete teadmiste omandamine. Juhendaja aitab 

teadvustada seda, millised mitteformaalsed teadmised protsessi käigus tekivad ja 

kuidas neid saaks teadlikult kasutada. On oluline, et juhendajad oleksid ise 

asjatundlikud ja omaksid metatasandi arusaamu. Implitsiitse õppimise teadvustamine 

aitab mõista, et on asju, mida saab õppida ainult eksplitsiitselt ja mille osas on tarvis 

eneseregulatsiooni ja enesejuhtimist (Simons & Ruijters, 2004). 

3) Iseseisva refleksioonioskuse omandamine.  

4) Läbipõlemise ennetamine. Rønnestad ja Skovholt (2003) on välja toonud, et erialase 

arengu seisukohast on oluline just see, kuidas tõlgendatakse raskusi ja väljakutseid. 

Stagneerumist põhjustab teadvustamata kaitseline protsess, mille käigus moonutatakse 

või vähendatakse nende nähtuste keerukust, mille lahendamiseks puudub pädevus või 

millega arvatakse end mitte toime tulevat. Refleksiooni puudumine või katkemine viib 

tõenäoliselt eelmainitud kaitselise käitumise süvenemiseni.    

5) Hoiakud, mis baseeruvad arusaamisele teadmiste püsimatusest, võimaldavad 
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kokkuvõttes tulla paremini toime ka keskkondlike piirangutega. Polkinghore (2000) 

toob välja, et arusaamine lõplike teadmiste saavutamatusest vabastab kultuuriliselt 

pealesurutud normidest ja enesemääratluse piirangutest. See loob olukorra, kus ei olda 

enam passiivne teadmiste, keskkonnatingimuste jne. vastuvõtja, vaid aktiivne 

teadmiste konstrueerija ja keskkonna mõjutaja. Uurimuse tulemustest jäigi kõige 

pessimistlikumalt kõlama see, kuivõrd töökeskkond võib mõjuda motivatsiooni ja 

enesehinnangut pärssivalt. Tulemuste põhjal aitab kindel usk enda väärtustesse ja 

töötamise viisi tulla toime ka ebasoodsas keskkonnas või teha pingutusi tingimuste 

muutmiseks.   

 

Lõpetuseks, asjatundlikkuse kontseptualiseerimine protsessina ja teema sellistelt alustelt 

uurimine on kasulik. Käesolevate tulemuste põhjal võib järeldada, et asjatundlikkuse 

protsessil on teatavad seaduspärad, millega kooskõlaliselt toimides on võimalik luua 

erialaseks arenguks paremad tingimused. See võimaldab töötada välja meetodid selgitamaks, 

millises asjatundlikkuse arenemise faasis inimene hetkel on ja millistest tegevustest võiks 

talle abi olla. Protsessi seisukohast pole kunagi hilja hakata püüdlema asjatundliku töötamise 

viisi poole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tänuavaldus 
 
Soovin tänada Katri Jaanimägi ja Kristo Burki abi eest intervjuude analüüsimisel, oma 

juhendajat Anu Aluoja abi, leebuse ja kannatlikkuse eest ning kõiki uuringus osalenud 

kahteteist kliinilist psühholoogi võimaluse eest heita pilk sellesse, mis võib tulla ja kuidas 

võib olla.  

 

 

 

 

 



 

                                                                                       Kogemuste roll asjatundlikkuses 

 

49

 

VIITED 

Ackerman, P.L, & Heggestad E.D. (1997) Intelligence, Personality and Interests: Evidence 

for Overlapping Traits. Psychological Bulletin, 121 (2), 219-245 

Anderson, J.R. (1993) Rules of Mind. Hillsdale, New Jersey. 

Ardelt, M. (2004) Wisdom as Expert Knowledge System: A Critical Review of a 

Contemporary Operationalization of an Ancient Concept. Human Development, 47, 

257-285 

Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1993) Surpassing Ourselves: An Inquiry Into the Nature and 

Implications of Expertise. Open Court Publishing Company 

Boshuizen, H.P.A, Bromme, R., & Gruber, H.(2004) Introduction: On the Long Way From 

Novice to Expert and How Travelling Changes the Traveler. In Boshuizen, H.P.A, 

Bromme, R., Guber, H. (Eds) Professional Learning: Gaps and Transitions on the Way 

from Novice to Expert. Kluwer Academic Publishers, 3-11 

Chi, M.T.H., Glaser, R. & Farr, M.J. (1988) The Nature of Expertise, Hillsdale, NJ: Erlbaum, 

xv - xxvii 

Cohen, L.H., & Sargent, M.M. (1986) Use of Psychotherapy Research by Professional 

Psychologists. American Psychologist,  41 (2), 198-206 

Collin, K. (2004) The Role of Experience in Work and Learning among Design Engineers. 

International Journal of Training and Development,  8 (2), 111 - 127 

Csikszentmihalyi, M. & LeFevre, J. (1989) Optimal Experience in Work and Leisure. Journal 

of Personality and Social Psychology, 56 (5), 815-822 

Dreyfus, H.L. & Dreyfus, S.E. (1986) Mind Over Machine: The Power of Human Intuition 

and Expertise in the Era of the Computer, Basil Blackwell, 17-51 

Eraut, M. (1994) Theories of Professional Expertise. In Developing Professional Knowledge 

and Competence, London: The Falmer Press,  140-142 

Ericsson, K.A., Krampe, R.Th., & Tesch-Römer, C. (1993) The Role of Deliberate Practice in 

The Acquisition of Expert Perfomance. Psychological Review, 100 (3), 363-406 

Ericsson, K.A., Smith, J. (Eds.) (1991) Prospects and Limits of the Empirical Study of 

Expertise: An Introduction. In Ericsson, K.A., Smith, J. (Eds.) Toward a General 

Theory of Expertise: Prospects and Limits. Cambridge University Press, Cambridge, 

1-39 

Ericsson, K.A. &  Lehmann A.C (1996) Expert and Exceptional Performance: Evidence of 

Maximal Adaptation to Task Constraints. Annual Review of Psycholog, 47, 273-305 



 

                                                                                       Kogemuste roll asjatundlikkuses 

 

50

Eteläpelto, A. (1998) The Development of Expertise in Information Systems Design. 

Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 146 

Eteläpelto, A & Collin, K. (2004) From Individual Cognition to Communities of Practice In 

Boshuizen, H.P.A, Bromme, R., Guber, H. (Eds) Professional Learning: Gaps and 

Transitions on the Way from Novice to Expert. Kluwer Academic Publishers, 231-251 

Ferry, N.M. & Ross-Gordon, J.M. (1998) An Inquiry Into Schön�s Epistemology of Practice: 

Exploring Links Between Experience and Reflective Practice. Adult Education 

Quarterly, 48( 2),  98-113. 

Goodyear R.K. (1997) Psychological Expertise and the Role of Individual Differences: An 

Exploration of Issues. Educational Psychology Review,  9(3), 251-265 

Guy, D.G (1987) The Personal Life of Psychotherapist. John Wiley and Sons. 

Hill, C.E, Thompson, B. & Williams, E.N. (1997) A Guide to Conducting Consensual 

Qualitative Research. The Counseling Psychologist, 25 (4), 517-572 

Hill, C.E, Thompson, B., Hess, S.A., Knox, S., Williams, E.N., Ladany (2005) Consensual 

Qualitative Research: An Update. Journal of Counseling Psychology, 52 (2), 196-205 

Holoyak, K. J. (1991) Symbolic connectionism:toward third-generation theories of expertise. 

In Ericsson, K.A., Smith, J. (Eds) Toward a General Theory of Expertise. Prospects 

and Limits. Cambridge University Press, 301-337 

Jennings, L, & Skovholt, T.M (1999) The Cognitive, Emotional and Relational 

Characteristics of Master Therapists. Journal of Counseling Psychology, 46(1),  3-11 

Kolb, D.A (1984) Experiential learning: experience as the source of learning and 

development. Prentice-Hall, 1-38 

Lichtenberg, J.W. (1997) Expertise in Counseling Psychology: A Concept in Search of 

Support. Educational Psychology Review,  9( 3), 221-238 

Morrow-Bradely, C. & Elliott, R. (1986) Utilization of Psychotherapy Research by Practicing 

Psychotherapsists. American Psychologist 41 (2), 188-197. 

Mõttus, R., Pullmann, H. & Allik, J. (2006) Toward a More Readable Big Five Personality 

Inventories. European Journal of Psychological Assessment, 22(3), 149-157 

Patton, M.Q (2002) Qualitative Research and Evaluation Methods. 3rd Edition. Sage 

Publication. 

Polkinghore, D.E (2000) Psychological Inquiry and the Pragmatic and Hermeneutic 

Traditions. Theory & Psychology,  10(4) 453-479 

Raskin, J. D.(2001) On Relativism In Constructivist Psychology. Journal of Constructivist 

Psychology, 14(4), 285-313. 



 

                                                                                       Kogemuste roll asjatundlikkuses 

 

51

Roberts, M.C., Borden, K.A., Christiansen, M.D., & Lopez, S.J.(2005) Fostering a Culture 

Shift : Assessment of Competence in the Education and Careers of Professional 

Psychologists. Professional Psychology: Research and Practice, 36(4), 355-361 

Rolland, J-P. (2002) Cross-Cultural Generalizability of the Five-Factor Model of Personality. 

In McCrae, R.R & Allik, J. (Eds) The Five-Factor Model of Personality Across 

Cultures. Kluwer Academic, 7-28  

Rønnestad M., H. & Skovholt, T.M. (2003) The Journey of the Counselor and Therapist: 

Research Findings and Perspectives on Professional Development Journal of Career 

Development, 30(1),  5-44 

Schön, D.A .(1983) The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: 

Basic Books. 

Schön, D.A. (1987) Educating the reflective practitioner.  San Fransisco: Jossey �Bass. 

Simons, P.R.-J., Ruijters, M.C.P. (2004) Learning Professionals: Toward an Intergrated 

Model In Boshuizen, H.P.A, Bromme, R., Guber, H. (Eds) Professional Learning: 

Gaps and Transitions on the Way from Novice to Expert. Kluwer Academic 

Publishers, 207-231 

Skovholt, T.M., Ronnestad, M.H., & Jennings, L. (1997) Searching for Expertise in 

Counseling, Psychotherapy and Professional Psychology. Educational Psychology 

Review,  9( 3), 361-369 

Smith, D.W. (2003) Phenomenology. http://plato.stanford.edu/entries/phenomenology/  Alla 

laaditud 15.08.2007 

Strasser, J. & Gruber, H. (2004) The Role of Experience in Professional Training and 

Development of Psychological Counsellors. In Boshuizen, H.P.A, Bromme, R., Guber, 

H. (Eds) Professional Learning: Gaps and Transitions on the Way from Novice to 

Expert. Kluwer Academic Publishers, 10-27 

Terraciano, A, Abdel-Khalek, A.M., Ádám, N., Adamová, L., Ahn, C.-K., Alansari, B.M. jt 

(2005) National Character Does Not Reflect Mean Personality Trait Levels in 49 

Cultures. Science, 310, 96 -100 

Tynjälä, P., Nuutinen, N., Eteläpelto, A., Kirjonen, J. & Remes, P. (1997) The Acquisition of 

Professional Expertise � a Challenge for Educational Research, Scandinavian Journal 

for Educational Research, 41 (3-4), 475 � 94 

Wampold, B.E (2001) The Great Psychotherapy Debate: Models, Methods and Findings. 

Lawrence Erlbaum Association, 185-202 

Wiel, M.W.J. van de, Szegedi, K.H.P., Weggeman, M.C.D.P (2004) Professional Learning: 



 

                                                                                       Kogemuste roll asjatundlikkuses 

 

52

Deliberate Attempts at Developing Expertise. In Boshuizen, H.P.A, Bromme, R., 

Guber, H. (Eds) Professional Learning: Gaps and Transitions on the Way from Novice 

to Expert. Kluwer Academic Publishers, 181-206 

Yielder, J. (2004) An Integrated Model of Professional expertise and its implications for 

higher education. International Journal of Lifelong Education, 23 (1), pp. 60-80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                       Kogemuste roll asjatundlikkuses 

 

53

Lisa 1 
Intervjuu protokoll 
 
1. Mida tähendab teie arvates asjatundlikkus kliinilise psühholoogi tegevuses?  
 
2. Kui oleks olemas retsept asjatundlike kliiniliste psühholoogide �valmistamiseks�, siis mis 
komponendid sinna kuuluksid? 
 
3. Milline on teie arvates üks väga hea kliiniline psühholoog? 

 
4. Kas selleks, et saada suurepäraseks kliiniliseks psühholoogiks, on vaja aastaid kogemusi? 
Milline on kogemuste roll? 
 
5. Võttes kaks võrdselt kogenud kliinilist psühholoogi, siis miks on ühest saanud väga hea 
asjatundja, samas kui teine on jäänud keskpäraseks?   
 
6. Kuidas olete teie psühholoogina muutunud võrreldes selle ajaga, kui te praktiseerimist 
alustasite? Kas on olnud mõni oluline sündmus või sündmused, mis on teid erialaselt 
mõjutanud?  
 
7.  Kuidas või kust tulevad kasulikud ja head ideed, mida te saate oma töös rakendada? 
 
8. Mis oli teie  kõige väärtuslikum erialane kogemus viimasel aastal? Mida ja kuidas te sellest 
kogemusest õppisite? 
 
9. Meenutage palun tööd patsientidega, mis oli keerulisem kui tavaliselt. Kirjeldage 
situatsiooni,  kus te olite kimbatuses ja ei teadnud, mida järgmiseks ette võtta. Mida te siis 
tegite? Kuidas te leidsite ideid selle patsiendiga edasitöötamiseks?   
 
10. Mis on kõige tõsisemad takistused, mis ei võimalda teil teha oma tööd nii, nagu teie 
arvates oleks kõige parem? Kuidas te nende takistustega toime tulite? 
 
11. Kuivõrd oluline on teie töö seisukohalt teie enda isiklik areng? 
 
12. Kas teil on mingi kaugem erialane eesmärk, kuhu te tahaksite välja jõuda? 
 
13. Mis aitab teil oma töö suhtes säilitada entusiasmi? 
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Lisa 2 

Näiteid protsessimudelitest 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoreetiline teadmine 
+ 

praktiline kogemus 

Vaist 

Enesekindlus kasvab, 
kontrollivajadus väheneb 

Kontakt patsiendiga parem 

Praktikas tekivad uued 
küsimused 

Enesetäiendamine 

Tehnikad rakenduvad 

Kasvab veendumus, et inimesi 
on võimalik aidata. Huvi 
inimesi aidata. 

Patsiendid paranevad 
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REFLEKSIOON/SUPERVISIOON vmt
Enda ressursside e. �töökorras oleku� 
pidev hindamine. Enda probleemidega 
tegelemine, et need ei segaks tööd. 

Ressursid vastavad tööhulgale 
ja/või töö keerukusele. 

Tööhulk ja/või töö keerukus 
ületab käesolevad ressursid 

Töö kvaliteet hea. 
Positiivne tagasiside 
patsientidelt.  

Töö kvaliteet langeb.  
Head koostööd 
patsientidega ei teki.  

TEADMISED 

Teadmiste rakendamine praktikas � 
psühholoog kui teadmiste �tööriist� 

LÄBI-
PÕLEMINE  
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Tehnikate omandamine 

Refleksioon olukorra üle � patsiendi 
seisund; iseenda seisund; milliseid 
teadmisi ja tehnikaid kasutada. 

Süntees ei õnnestu - 
segadusetunne Süntees õnnestub � 

taipamise tunne 

Mida oleks 
juurde vaja, mis 
jäi märkamata 

Mida suurem hulk teadmisi ja tehnikaid, 
seda enam tähelepanu refleksiooniks 

Kontakt 
patsiendiga↑, 
sobivate tehnikate 
rakendamine  

Kontakt patsiendiga 
häiritud - infovahetus↓  
Tehnikaid valida 
keeruline, kui ei saa 
aru, milles probleem 

Tehnikate 
valideerimine 

Teadmiste 
valideerimine 

 

Häirete tundmine 


