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5. 

MITEN KANNUSTAA 
JA INNOSTAA 
ERIKOISTUJAA

Työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ovat yleensä innostuneita oppimaan tämän 
erikoisalan monenlaiset tiedot, taidot ja ajattelutavat. Kouluttajalääkärin kohdalle 
voi kuitenkin tulla joskus tilanne, jossa oppimaan innostamisen taidoillekin olisi 
käyttöä. Sen lisäksi jokainen erikoistuja hyötyy kannustavasta ohjauksesta. Tässä 
luvussa esitellään motivaatioon liittyviä teoreettisia käsitteitä ja pohdiskellaan, mi-
ten kouluttaja voi omalta osaltaan tukea motivaation heräämistä ja vahvistumista.

Erikoistumisen aikana opiskellaan monenlaisia työterveyslääkärin tehtäviä ja 
toimintatapoja. Oppiminen edellyttää opittavan asian ymmärtämistä sekä halua ja 
kykyä säädellä omaa oppimista. Niinpä oppimiseen liittyy kolme tärkeää kysymys-
tä: Miksi oppia? Mitä oppia? Miten oppia? Ensimmäinen kysymys ”miksi oppia” liit-
tyy selkeimmin motivaatioon (1).

Erikoistuja saattaa havahtua pohtimaan koulutuksen kuluessa, onko tämä sit-
tenkään hänelle innostava erikoisala, ja miksi hän erikoistuu juuri työterveyshuol-
toon. Hän voi miettiä myös erilaisten uusien työtehtävien yhteydessä esimerkiksi: 
Miksi oppisin tämän asian tai työtehtävän? Miten kiinnostavaa tämän tekeminen 
ja oppiminen on minulle? Kysymykset pohjautuvat usein erilaisiin tunteisiin, jot-
ka liittyvät opiskeluun ryhtymiseen sekä opiskeluun tarvittavan ajan varaamiseen 
sekä yleensä opiskeluun panostamiseen.



Miten kannustaa ja innostaa erikoistujaa

61

5.1. Ammatillinen kehittyminen  
 edellyttää halua oppia

Yliopiston määrittämät erikoislääkärikoulutuksen tavoitteet ovat laajat. Aloittavalla 
erikoistujalla on paljon uutta opittavaa. Erikoistuessa voi olla tarpeen myös tarkas-
tella aiemmin opittuja tapoja tehdä työtä ja muuttaa niitä vastaamaan uutta tutkimus-
tietoa tai suosituksia. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -opas (2) on vastikään uusittu, 
ja sen mukaan työterveyslääkärin olisi esimerkiksi keskityttävä entistä paremmin 
työterveysyhteistyöhön. Se voi edellyttää uusien tietojen, taitojen ja ajattelutapojen-
kin oppimista.

Tutkimuksissa on selvitetty, miten lääkärit ottavat käyttöön uutta tutkimustie-
toa tai ammattikunnalle kirjoitettuja suosituksia (3). Jotta voimme toimia uudella 
halutulla tavalla, meillä täytyy olla ensinnäkin riittävä psyykkinen ja fyysinen ky-
vykkyys. Meidän täytyy tietää esimerkiksi mitä tehdä, miten tehdä ja miksi jonkin 
tekeminen on kannattavaa. Meillä täytyy olla riittävät kyvyt prosessoida tietoa sekä 
riittävät itsesäätelyn taidot esimerkiksi tavoitteiden laatimiseen, toiminnan suun-
nitteluun ja edistymisen seurantaan. Lisäksi tarvitaan toiminnan edellyttämät fyy-
siset ominaisuudet. Kun halutaan edistää kyvykkyyttä, keskeisiä keinoja ovat opis-
kelu ja harjoittelu tietojen ja taitojen hankkimiseksi sekä näihin liittyvien esteiden 
poistaminen ja mahdollisuuksien lisääminen. Palautteen saaminen omasta toimin-
nasta ja opiskelun edistymisestä on tärkeää.

Toinen käyttäytymistä määrittävä tekijä on mahdollisuus toimia uudella halu-
tulla tavalla (3). Meillä tulee olla käytössä riittävät fyysiset ja sosiaaliset resurssit. 
Fyysisiä resursseja ovat mm. aika, raha ja erilaiset materiaalit. Sosiaalisia resurs-
seja ovat esimerkiksi muutokseen kannustavat yhteisön normit ja muilta saatava 
sosiaalinen tuki. Käyttäytymisen muutosta voidaan tukea muokkaamalla sosiaalis-
ta ja fyysistä ympäristöä edistämään uutta toivottua toimintaa ja vähentämällä van-
hoihin rutiineihin ohjaavia käytäntöjä ja rakenteita.

Kolmas tärkeä komponentti on toivottua käyttäytymistä aktivoiva tai estävä 
motivaatio, joka antaa energiaa ja suuntaa toimintaa (3). Uuden toiminnan käyt-
töönottoa voidaan pyrkiä tukemaan erilaisin ulkoisen motivaation keinoin (mm. 
suostuttelu, vakuuttaminen, palkitseminen ja sopivat roolimallit). Toinen tapa on 
kehittää sopivia uskomuksia (esim. muutoksen hyödyt, toisilta saatava hyväksyntä, 
henkilökohtainen merkitys, itseluottamuksen vahvistaminen, edistymisen näky-
väksi tekeminen). Muutokseen liittyviä positiivisia tunteita voidaan myös kehittää 
ja vahvistaa. Vanhassa toiminnassa pysymisen motivaatiota voidaan vastaavasti 
heikentää.
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KOULUTTAJALÄÄKÄREIDEN KERTOMIA ESIMERKKEJÄ

”Ala eroaa muista kliinisistä aloista. 
Vaatii yhteistyö ja neuvottelutaitoja, 
työelämän, vakuutuslääketieteen 
ym. tuntemusta, joten oppimista kyllä 
riittää, jotta alan hallitsisi, pitää olla 
tosissaan kiinnostunut.” 
(Anja Renfors)

”Motivaatio on halu tehdä erilaisia 
asioita. Motivaatio ja asenne kulkevat 
hyvinkin käsi kädessä. Halu tulla 
ammattilaiseksi työterveyshuollossa 
on välttämätön, jos aikoo tulla 
työterveyslääkäriksi. Välillä asiat 
menevät kaaokseen, kuten erikoistuja 
sanoi. Yritämme saada kaaoksen 
järjestykseen.” 
(Jarmo Kuronen)

5.2. Mitä motivaatio on?

Salmela-Aron ja Nurmen (4) mukaan motivaatiopsykologian kiinnostuksen koh-
teena on ylipäätään se, miksi me toimimme tai ajattelemme jollakin tietyllä tavalla 
vaihtoehtoisen tavan sijaan. Yksi tunnetuimmista motivaatioteorioista on Ryanin ja 
Decin (5) kehittämä itseohjautuvuusteoria (self-determination theory). Itseohjautu-
va tai autonominen toiminta on sisäsyntyistä toimintaa eli ihminen kokee voivansa 
vaikuttaa siihen itse. Tällaista toimintaa luonnehtii sisäinen motivaatio ja vahva itse-
säätely. Toimintamme voi kuitenkin olla myös eriasteisesti kontrolloitua ja ulkoisesti 
määräytyvää.

Itseohjautuvuusteoria (5) tarkastelee motivaatiota dynaamisena ilmiönä, jat-
kumona, jonka toisena ääripäänä on täydellinen motivaation puuttuminen (amoti-
vaatio). Tällöin ihmiseltä puuttuu kokonaan tahto toimia jonkin asian suhteen tai 
asia ei ole lainkaan hänen vaikutettavissaan. Toinen ääripää on sisäinen motivaa-
tio, joka viittaa puolestaan toimintaan, jota ihminen tekee omasta aidosta kiinnos-
tuksesta käsin tai koska toiminta tuottaa itselle mielihyvää. Ulkoinen motivaatio 
sijoittuu jatkumolla näiden ääripäiden väliin ja liittyy toimintaan, joka tähtää ulko-
puolelta tulevan vaatimuksen noudattamiseen, tarpeen tyydyttämiseen tai palkki-
on saavuttamiseen. Nämä erilaiset motivaation lajit eivät ole ihmisen pysyviä tiloja, 
vaan vaihtelevat tehtävästä ja tilanteesta toiseen. Jossain tilanteessa tai tehtävässä 
voi olla vahvasti sisäisesti motivoitunut, toisessa taas ei.
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5.2.1. Kiinnostuksen kehittyminen
Kun opiskelijalla on sisäinen motivaatio oppimiseen, hän toimii oman kiinnostuksen, 
uteliaisuuden tai mielihyvän vuoksi. Sisäisesti motivoitunut opiskelija on valmis 
näkemään vaivaa oppimisen eteen ja ponnistelemaan vastoinkäymisissä. Sisäinen 
motivaatio on tutkimusten mukaan yhteydessä parempaan oppimiseen, parempaan 
käsitteelliseen ymmärrykseen, parempiin akateemisiin suorituksiin ja saavutuksiin 
ja korkeampaan hyvinvointiin kuin ulkoinen motivaatio (5).

Itseohjautuvuusteorian mukaan sisäinen motivaatio edellyttää, että kolme 
tärkeää perustarvetta tyydyttyvät (5). Näitä ovat autonomian kokemus, pätevyy-
den tai osaamisen kokemus ja yhteenkuuluvuuden kokemus. Autonomian koke-
mus tarkoittaa tunnetta, että voi valita toimintaansa oman halunsa mukaan, tehdä 
sitä minkä kokee itselleen tärkeäksi tai hyödylliseksi. Kokemus pätevyydestä tai 
osaamisesta tarkoittaa tunnetta, että saa aikaan haluamiaan asioita ja saavuttaa 
tavoitteitaan. Yhteenkuuluvuuden kokemus tarkoittaa tunnetta, että on osa itselle 
tärkeää yhteisöä tai merkittävä ja läheinen itselle tärkeille ihmisille. Kun halutaan 
vahvistaa sisäistä motivaatiota, voidaan pyrkiä lisäämään ja vahvistamaan autono-
mian, pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia.

5.2.2. Mikä minua kiinnostaa?

Erikoistujan autonomian tunnetta tuetaan ensinnäkin selvittämällä, mitä hän itse 
tavoittelee ja mistä hän on kiinnostunut, ja auttamalla häntä sitten etenemään näitä 
tavoitteita kohti. On muistettava, että autonomia ei tarkoita yksin tekemistä, vaan 
se on yhtä hyvin toimintaa muiden tuen avulla (5). Autonomian kokemus vahvis-
taa sitoutumista opiskeluun. Autonomian tunne heikkenee, jos oppimista ohjataan 
palkkioin ja rangaistuksin tai uhkaamalla näillä. Oleellista on tunne, että voi valita 
itse. Aina ei kuitenkaan välttämättä tiedä, mistä kaikesta voi kiinnostua, jos ei ensin 
altistu asioille. Erikoistujan olisikin hyvä altistua monipuolisesti erilaisille aiheille.

Eraut (6,7) pohtii erityisesti työssä oppimiseen liittyvää motivaatiota. Jotta voi-
si oppia enemmän, pitäisi olla halu hakeutua uusiin ja haastaviinkin tehtäviin. Op-
pija on innostunut yrittämään uusia asioita, jos hän kokee tekemisen tai sen loppu-
tuloksen arvokkaaksi ja mielekkääksi joko itselleen, toiminnan kohteiden kannalta 
tai oman oppimisen ja kehittymisen kannalta. Uuden tehtävän oppimisen täytyy 
tuntua kaiken sen ajan ja vaivan arvoiselta.
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ESIMERKKI

Sisäisesti motivoitunut erikoistuja on valmis näkemään vaivaa oppimisen eteen ja ponnistelemaan 
myös hankalampien tehtävien parissa. Lääkäriopiskelijoilla on yleensä vahva motivaatio valmistua 
lääkäriksi. Mikä veisi eteenpäin erikoistuvan lääkärin oppimista, jos jokin työterveyshuollon osa-alue 
ei tuntuisikaan lähtökohtaisesti kiinnostavalta?

Kouluttaja voi kysellä, mikä on erikoistujalle merkityksellistä (työterveys)lääkärin työssä ja millaisten 
työtehtävien tekemisestä hän nauttii. Kouluttaja voi antaa omasta kokemuksestaan käsin vihjeitä, 
miten jonkin vielä vähän kiinnostavan asian opiskelu voi edistää näitä erikoistujan omia tavoitteita. 
Kun erikoistuja ryhtyy harjoittelemaan asiaa oikeissa tilanteissa, hän voi nähdä sen merkityksen 
esimerkiksi asiakkailleen tai työtovereilleen.

Hyvässä ohjaussuhteessa kouluttaja kuuntelee kiinnostuneena, miksi joku asia ei ole erikoistujalle 
tärkeä. Kiinnostuksen syntymistä voi edistää erikoistujan kokemus siitä, että tulee kuulluksi, ja että 
kuulija on kiinnostunut hänen ajatuksistaan ja kokemuksistaan.

Erikoistuja opiskelee ja oppii sen mukaan, mitä häneltä edellytetään. Jos tehtävänä on vain käydä 
läpi jonkin ammattilehden kuluneen vuoden numerot, hän saattaa selata ne läpi perehtymättä mihin-
kään kunnolla. Erikoistuja ohjautuu toisenlaiseen opiskeluun, jos tehtäväksi sovitaan yhteenvedon 
tekeminen jostakin teemasta luettujen artikkelien perusteella tai luetun soveltaminen omaan työhön.

Kouluttaja voi olla itse innostava roolimalli ja esitellä erikoistujalle muita roolimalleja. Hän voi antaa 
sopivan haasteellisia ja omalta mukavuusalueelta pois vieviä työtehtäviä, jotta erikoistuja havait-
see itse oppimistarpeensa. Hän voi vahvistaa hyvällä palautteella erikoistujan luottamusta omiin 
kykyihinsä selviytyä uusista tehtävistä. Motivaatiota tukevat myös toimipaikan positiivinen työ- ja 
oppimis ilmapiiri sekä oppimiseen annetut riittävät aika- ja muut resurssit.

(Soveltaen lähteitä: 8, 9)

5.2.3. Voinko suoriutua tarpeeksi hyvin uudesta tehtävästä? 

Uuteen haastavaan tehtävään tarttuminen edellyttää kiinnostuksen lisäksi luotta-
musta omaan kyvykkyyteen suoriutua tehtävästä (6,7). Oppija voi miettiä, millaisia 
opiskeluponnistuksia uusi tehtävä vaatisi. Millainen onnistumisen mahdollisuus ja 
epäonnistumisen riski on? Entä millaista tukea siihen on saatavissa? Tunne päte-
vyydestä vahvistuu, kun suoriutuu haastavista tehtävistä, tarvittaessa hyvän tuen 
ja ohjauksen turvin.

Vasta-alkajalla pitää olla vähemmän työtaakkaa ja vastuuta kuin konkareilla, 
jotta oppimiseen jää aikaa. Vaadittavan työtahdin täytyy olla aluksi hitaampi, jotta 
on mahdollisuus reflektoida työtään eikä vain kehittää haitallisia tai tehottomia sel-
viytymistapoja.
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Uuden oppiminen tarkoittaa usein omalta mukavuusalueelta poistumista. 
Järvilehto (10) puhuu optimisuorituksen alueesta, jossa oppimistehtävä on tar-
peeksi haasteellinen ollakseen kiinnostava, mutta kuitenkin mahdollista suorit-
taa onnistuneesti. Vygotskyn (11) käsite lähikehityksen vyöhyke viittaa samaan 
asiaan: oppijalle tulisi antaa tehtäviä, jotka ovat haastavampia kuin hänen nykyi-
nen osaamisensa, mutta niistä suoriutuminen on kuitenkin mahdollista taitavam-
man henkilön tuella. Järvilehto (10) muistuttaakin, että ”oppimisen huippukohta 
löytyy tylsyyden ja ahdistuksen väliltä”. Epäonnistumisia kannattaa pitää hyvinä 
oppimiskokemuksina.

ESIMERKKI

Henkilökohtainen kiinnostus on paras lähtökohta työterveyslääkärin monipuolisten tehtävien oppimi-
selle. Jos erikoistuja ei innostu jostakin tehtävästä, kouluttajan on hyvä selvittää sen syitä.

Kiinnostuksen puute voi johtua siitä, että erikoistujalla on kielteisiä kokemuksia tai uskomuksia ky-
seisestä tehtävästä. Hän saattaa kartella töitä, jotka tuntuvat liian vaikeilta, ja niistä tulee ajan mit-
taan myös vastenmielisen tuntuisia. Erikoistuja on saattanut joutua johonkin tilanteeseen (vaikkapa 
työpaikkakäynnillä) ilman riittävää osaamista, jolloin tilanteesta on tullut vaikea tai ikävä. Jos kyse 
on osaamisen puutteista, kouluttajan on tarjottava apua. Erikoistuja otetaan kokeneemman ammatti-
laisen mukaan ensin seuraamaan kyseistä tehtävää ja sitten harjoittelemaan sen tekemistä seniorin 
taustatuella. Virheelliset uskomukset tehtävästä saattavat myös hälventyä, kun saa kokeilla tehtävää 
ohjatusti. Siitä saattaa muodostua myönteinen kokemus, ja innostus lisäoppimiseen syntyy samalla.

Lähtökohtaisesti vaikean tai vähän kiinnostavan uuden asian oppimisen täytyy tuntua mahdolliselta, 
jotta siihen motivoituisi. Erikoistujan täytyy olla vakuuttunut siitä, että hän saa oppimiseen tarvitta-
van tuen ja resurssit.

5.2.4. Olenko tärkeä osa työyhteisöäni?

Yhteenkuuluvuuden kokemus vahvistaa sisäistä motivaatiota (5). Kun noviisi aloit-
taa pätevöitymisen työssään, hänen pitäisi kokea olevansa hyväksytty ja arvostettu 
jäsen työyhteisössään, nimenomaan oppijana (6,7). Hänen tulisi voida suhtautua 
luottavaisesti siihen, että työssä kehittyy ammattilaiseksi muiden avulla. Pitää olla 
mahdollisuuksia oppia kollegoilta, konsultoida heitä ja pyytää apua. Motivaatiota 
ylläpitävä yhteenkuuluvuuden tunne vahvistuu, kun pääsee toimimaan osallisena 
ja vastuullisena itselle tärkeässä yhteisössä, ja saa sen jäseniltä tunnustusta kehit-
tyvälle osaamiselleen.

Rakentava palaute on tärkeää niin autonomian, pätevyyden kuin yhteenkuu-
luvuuden kokemuksen vahvistamisessa. Palautteen avulla opiskelija huomaa omat 
vahvuutensa ja osaamisensa karttumisen. Sisäisen motivaation lisäämiseksi kan-
nattaa korjaavassa palautteessa siirtää huomio yksilöstä kontekstiin (”Tällainen 
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tilanne on yleensä tosi hankala meille kaikille, katsotaanpa miten sen voisi oppia 
hoitamaan”), pyytää opiskelijaa miettimään itse miten hän voisi toimia jatkossa 
paremmin, ja kertoa miten itse tai ammattikunta opiskelee myös jatkuvasti lisää  
(”Me kaikki olemme aikanaan opetelleet nämä asiat, se kuuluu meille”).

KOULUTTAJALÄÄKÄREIDEN KERTOMIA ESIMERKKEJÄ

”Kerron erikoistujalle, että kyseessä 
on työn kannalta tärkeä osattava 
asia, ja toistan saman myöhemmin. 
Keskustelemme, mitkä ovat hänen 
tavoitteensa ja mikä saisi hänet 
kiinnostumaan alueesta. Tarvittaessa 
kerron myös, että yliopistolla on 
vaatimuksia opetuksen suhteen 
ja lokikirjaankin pitäisi saada 
merkintöjä.” 
(Anja Renfors)

”Vastuun antaminen on tärkeää. 
Kysyn, että voisitko seuraavassa 
tiimipalaverissa kertoa, että miten olet 
näitä tehnyt? Ja tietysti myös työlistan 
katsominen ja kysyminen, että mistä 
sinun työpäiväsi koostuu, onko sinulla 
aikaa täällä, mitä vastuuyrityksiä 
sinulla on?” 
(Kari Mölsä) 

”Erikoistuvalta lääkäriltä voi 
kysyä esimerkiksi, onko hänellä 
tulossa nyt työpaikkakäyntejä. 
Jos ei ole näitä tehtäviä omissa 
yrityksissä, niin olen pyytänyt häntä 
mukaan omiin yrityksiin. Ja nämä 
motivaatiokeskustelut tapahtuvat 
sitten kahden kesken, koska siinä on 
luottamus kyllä tärkeä. Siinä ei voi 
olla kolmansia osapuolia ympärillä.” 
(Kari Mölsä)

5.3. Korosta vahvuuksia – tuet motivaatiota
Positiivinen psykologia on suhteellisen uusi tieteenala, jonka parissa tutkitaan niin 
yksilöiden kuin yhteisöjenkin hyvinvointia, vahvuuksia ja voimavaroja sekä niiden 
kehittymistä ja vahvistamista (12–14). Tällä lähestymistavalla on annettavaa siten 
myös motivaation syntymisessä ja ylläpidossa. Kun ihminen kokee positiivisia tun-
teita (mm. rakkaus, ilo, ylpeys, innostus), hän on valmiimpi hyödyntämään omia 
vahvuuksiaan ja resurssejaan sekä tutkimaan ja kokeilemaan uutta (15).

Positiivisen psykologian periaatteita noudattavassa ohjauksessa keskitytään 
vahvuuksien löytämiseen, vahvistamiseen ja hyödyntämiseen (16). Vahvuuksien 
kautta eteneminen on motivoivaa, ja siitä seuraa iloa ja innostusta. Vahvuuksien 
korostaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sivuutetaan virheellinen toiminta tai 
osaamisen puutteet. Niihin pitää tarttua rakentavan palautteen keinoin.
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Ohjaustapaamisissa onkin hyödyllistä ohjata erikoistujaa tunnistamaan sel-
laisia asioita ja tilanteita, jotka tuottavat hänelle iloa ja innostusta, ja vahvistavat 
hänen luottamustaan omiin kykyihinsä. Erikoistujaa voi pyytää vaikkapa jokaisen 
ohjaustapaamisen alussa kertomaan kuluneen viikon erilaisista onnistumi sista 
työssä, miten hän on oppinut jonkin taidon tai asian, tai miten hän on voittanut 
haasteita. Häntä voi pyytää kertomaan tilanteista, joissa hän on kokenut iloa ja tyy-
tyväisyyttä. Näiden muisteleminen tuo hyvää oloa sekä antaa uskoa siihen, että sa-
mat kokemukset ovat jatkossakin mahdollisia.

Positiivisen psykologian piirissä puhutaan ydinvahvuuksista, jotka ovat erityi-
sen energisoivia (14, 17). Kun saamme käyttää niitä, olemme yleensä innostuneita. 
Omia hyvin kehittyneitä vahvuuksia voi käyttää entistä tietoisemmin niin työssä 
kuin yksityiselämässäkin.

ESIMERKKI

Mitä vahvuuksia sinulla on työterveyslääkärinä tai kouluttajana? Miten voit hyödyntää niitä entistä 
tietoisemmin työssäsi? Omia ydinvahvuuksiaan voi tunnistaa esimerkiksi seuraavasta kuuden pe-
rusvahvuuden listasta:

•	 Viisaus: tiedon hankkimiseen ja käyttöön liittyvät kognitiiviset vahvuudet; esimerkiksi luovuus, 
uteliaisuus, arviointikyky, oppimisen ilo, näkökulman ottokyky

•	 Rohkeus: emotionaaliset vahvuudet, joita tarvitaan päämäärien saavuttamiseen sisäistä tai 
ulkoista vastarintaa kohdattaessa; esimerkiksi urheus, sinnikkyys, rehellisyys, innokkuus

•	 Inhimillisyys: sosiaaliset kyvyt, joita tarvitaan toisista huolehtimiseen ja ystävystymiseen; 
esimerkiksi rakkaus, ystävällisyys, sosiaalinen älykkyys

•	 Oikeudenmukaisuus: taidot, joita tarvitaan yhteisöissä elämisessä; esimerkiksi ryhmätyötaidot, 
reiluus, johtajuus

•	 Kohtuullisuus: kyky vastustaa liioittelua ja ylenpalttisuutta; esimerkiksi anteeksiantavuus, 
vaatimattomuus, harkitsevaisuus, itsesäätely

•	 Henkisyys: kyky antaa ilmiöille laajempaa merkitystä, transsendenssi; esimerkiksi kauneuden ja 
erinomaisuuden arvostus, kiitollisuus, toiveikkuus, huumorintaju, hengellisyys

(Lähteet: 14,17)

5.4. Tavoitteet energisoivat

Positiiviseen psykologiaan nojaava ohjaus painottaa tavoitteiden merkitystä (16). 
Tavoitteet antavat toiminnallemme suunnan, motivoivat meitä, strukturoivat ajan-
käyttöämme, toimiamme ja päätöksiämme. Päämääriin pyrkiminen antaa merki-
tyksen tunteen, ja niiden saavuttaminen luo puolestaan aikaansaamisen tunteen. 
Osatavoitteiden muodostaminen ja niiden saavuttamisen noteeraaminen, jopa juh-
listaminen tukee tässä edelleen.
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Tavoitteiden laadinnassa hyödynnetään usein SMART-muistisääntöä: specific, 
measurable, attainable, realistic, time-framed (18). Tavoitteet tulisi muotoilla niin 
konkreettisesti ja yksiselitteisesti, että niiden saavuttaminen voidaan todentaa tai 
mitata ja siten iloita etenemisestä. Hyvä tavoite on hiukan haastava mutta kuitenkin 
realistinen, ja se on saavutettavissa kohtuullisella opiskelulla ja tuella. Tavoitteella 
tulee olla myös aikataulu. Vaikka aikataulua jouduttaisiin siirtämään, voidaan ar-
vioida miten ollaan etenemässä tavoitteen suunnassa ja näin edelleen kannustaa 
työskentelyä tavoitteen saavuttamiseksi.

Tavoitteellisuus on tärkeä näkökulma erikoislääkärikoulutuksessa. Opetus-
suunnitelma ja lokikirja perustuvat tavoitteellisuuden ajatukselle. Tavoitteellista 
toimintaa ovat myös ohjaustilanteiden etukäteissuunnittelu, yhteinen toiminnan 
suunnittelu ohjaustapaamisen alussa, tavoitteen mukainen opiskelu ja tavoitteiden 
saavuttamisen arviointi.

5.5. Rakkautta ja rajoja –  
 kouluttajan jämäkkyydestä
Kasvun ja kehityksen tukemisessa tarvitaan rakkautta ja rajoja. Myönteisen puolen 
perusasioita ovat ohjaajan lämminhenkinen, hyväksyvä ja arvostava asennoituminen 
sekä ohjattavan edistymisestä iloitseminen. Aina erikoistujan tai koulutuspaikan te-
kemiset eivät kuitenkaan suuntaudu sovitusti opintoihin, vaan alkavat jäädä muiden 
aherrusten ja kiinnostusten jalkoihin. Kouluttajalääkäri saattaa joutua osoittamaan 
jämäkkyyttä ohjauksen toteutumiseksi. Rajojakin tarvitaan.

Rajojen asettaminen ja niistä kiinni pitäminen ei ole aina miellyttävää. Näennäi-
nen erikoistumispalvelujen kerryttäminen ilman oppimistavoitteiden eteen työsken-
telemistä ja oppimistavoitteiden saavuttamista ei kuitenkaan ole erikoistujan etu. Se 
ei palvele myöskään koulutuspaikkojen, palvelujärjestelmän tai yhteiskunnan etua. 
Erikoistujan alisuoriutuminen kuormittaa myös kouluttajalääkäreitä (19).

Kouluttajalääkärin tulee osaltaan huolehtia siitä, että yliopiston kanssa tehty-
jen koulutuspaikkasopimusten kriteerit ja tavoitteet toteutuvat. Kouluttajalääkäri 
saattaa joutua varmistamaan erikseen koulutuspaikan johdon kanssa, että työoh-
jelmissa varataan asianmukaisesti aikaa ohjaukseen, toimipaikkakoulutus raken-
tuu tukemaan erikoistumiskoulutusta, ja että erikoistuja pääsee tekemään moni-
puolisesti erilaisia työtehtäviä oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Kouluttajalääkäri saattaa joutua keskustelemaan myös erikoistujan itsensä 
kanssa ajankäytön ja tekemisten suuntaamisesta. Tämä voi tuntua hankalalta. Eri-
koistujat ovat laillistettuja ammattihenkilöitä, jotka vastaavat itse toiminnastaan. 
Myös kollegiaalisuuden periaate voi nostaa kynnystä keskustella asiasta. Kuitenkin 
erikoistuja on vapaaehtoisesti ryhtynyt erikoistumisopintoihin, pyrkien vakavasti 
otettavaksi asiantuntijaksi ja alan erikoislääkärikunnan jäseneksi. ”Onko tavoittee-
si yhä näin”, voi joskus olla tarpeellinen kysymys. Ohjaussuhteessa kouluttajalää-
käri on seniorin asemassa. Mahdollisuutta seniorin ajan ja energian käyttöön ei voi 
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pitää itsestään selvänä. Joskus tarvitaan myös yhteisen ajankäytön ja tekemisen 
kehittämistä. Tähän ohjaaja voi hakea tukea kouluttajien verkostosta ja yliopistojen 
toimijoilta, mutta ilman erikoistujan omaa tekemistä ja perusasioiden toteutumis-
ta ei ohjauksen kehittäminenkään onnistu. Osapuolten tuleekin rakentaa ja vaalia 
yhteistyötä vastavuoroisesti. Ohjaukseen liittyvistä toiveista ja tarpeista on hyvä 
neuvotella jo erikoistumisen alkaessa, jotta sekä erikoistujalla että kouluttajalla on 
yhteinen näkemys siitä mitä ohjaussuhteelta odotetaan. Näin ohjaussuhteen toimi-
vuuden arviointikin on helpompaa.

Erikoistuminen ei aina etene. Kouluttajalääkäri joutuu joskus toteamaan, että 
erikoistuja ei toteuta opintosuunnitelmaa, tai hänen osaamisensa ei ala karttua 
tavoitteiden suunnassa. Silloin kun kyse on erikoistujan kuormittavasta elämän-
tilanteesta, sairastamisesta tai muusta erikoistumiseen liittymättömästä syystä, 
kannattaa pysähtyä suunnittelemaan koulutuksen etenemistä. Vaikeassa tilantees-
sa opinnot voivat tukea jaksamista. Toisaalta joskus ehkä kannattaa harkita eri-
koistumisopintojen tauolle laittamista ja koulutuksen jatkamista kuormituksen 
helpottaessa. Tällöin asia todetaan yhdessä ja suunnitellaan ajankohta, jolloin eri-
koistumisopintoja jatketaan.

Niinkin voi käydä, että erikoistumisopinnoissa etenemisen puutteet herättä-
vät tarpeen kyseenalaistaa erikoistumisen jatkamisen. Mahdollisesti erikoistujan 
omat ammatilliset tavoitteet tai taipumukset eroavat työterveyshuollon erikoislää-
kärikoulutuksen tavoitteista ja vaatimuksista. Jos ohjaaja havaitsee erikoistujan jat-
kuvasti välttelevän työpaikka-asiakkuuksissa toteutuvaa työtä tai huomaa toistuvia 
vakavia puutteita työpaikkayhteistyöhön liittyvissä tehtävissä, ohjauksesta ja tuesta 
huolimatta, on erikoisalan valinnasta hyvä keskustella. Edellä kuvatun esimerkin 
kaltaisessa tilanteessa voidaan suositella vaihtoa toisen tyyppiselle erikoisalalle. 
Kouluttajalääkärin on luontevaa hahmotella yksilön soveltuvuutta työhön pitkä-
jänteisellä tavalla. Toki kouluttajalääkärin tulee aina ensin pohtia motivoituneen 
erikoistujan tukemista sekä erilaisten tehtävänkuvien mahdollisuuksia. Jos kuiten-
kin osaamisen kehittyminen alan keskeisissä toiminnoissa alkaa näyttää epätoden-
näköiseltä, ja sen sijaan toistuvat puutteet ammatillisessa suoriutumisessa alkavat 
näyttää todennäköisiltä, on kaikkien etu, että asia otetaan ajoissa puheeksi. Mahdol-
lisesti tulevaisuudessa laadittavat kriteerit erikoisalojen opinto-oikeudelle ja opin-
tojen etenemiselle tuovat tähän konkreettisia työkaluja. Niitä odotellessa on yksilöä 
kunnioittava, todellisiin havaintoihin perustuva, tulevaisuuden vaihtoehtoja mah-
dollistava rakentava keskustelu parempi vaihtoehto kuin vajavaisen toiminnan hil-
jainen hyväksyminen. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen tavoitteet on 
laadittu saavutettaviksi.

Rakkautta voi myös osoittaa rajoista välittämällä. Heti ei pidä luovuttaa. Pik-
kuasiat ovat pikkuasioita, mutta isompi rajojen hämärtyminen haastaa ryhdistäyty-
mään ja jämäköitymään. Toteutuneiden tekemisten arviointi, tavoitteiden tarkaste-
lu ja tahtomisten tarkistamiset aina uudelleen ovat työkaluja näihin keskusteluihin.
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