
Kouluttajalääkäri kehittyy ja kehittää 

97

KOULUTTAJALÄÄKÄRIN 
HUONEENTAULUJA

8.



Kouluttajalääkärin huoneentauluja

98

8.

KOULUTTAJALÄÄKÄRIN 
HUONEENTAULUJA

Tässä luvussa vedetään yhteen kirjassa käsiteltyjä ohjauksen keskeisiä asioita. En-
simmäisessä huoneentaulussa esitellään Kilminsterin ym. (1) määrittelemiä ohjauk-
sen osaamisia työterveyshuollon erikoisalalle soveltaen.

OHJAUSOSAAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA

1.  Kouluttajalääkäri osaa arvioida aloittavan erikoistujan osaamistason sekä sopia hänen kanssaan 
selkeät oppimistavoitteet ja arkityössä tarvittavan tuen. Arviointi edellyttää usein erikoistujan 
toiminnan havainnointia. Kouluttaja tarvitsee havainnointitaitojen ohella kykyä reflektoida 
havaintoja ja antaa niiden perusteella rakentavaa palautetta erikoistujalle.

2.  Kouluttajalääkäri osaa tukea erikoistujan oppimista eri tavoin. Ohjauksen taitoihin kuuluvat 
esimerkiksi ohjaustilanteiden suunnittelu linjakkaasti kunkin tavoitteen mukaisia menetelmiä 
monipuolisesti soveltaen ja toteutus erikoistujaa aktivoivalla tavalla. Taitava kouluttaja auttaa 
erikoistujaa löytämään itse vastauksia kysymyksiin, ratkomaan ongelmia ja laajentamaan 
ymmärrystään alan kokonaisuuksista. Kouluttajalääkäri tukee erikoistujaa itsenäiseen 
työhön ja vastuunottoon sitä mukaa kuin hänen osaamisensa karttuu. Joskus erikoistuja 
tarvitsee kouluttajan tukea myös motivaation herättelyyn ja ylläpitoon. Kouluttajalääkäri tukee 
erikoistujan työhyvinvointia ja työssä jaksamista ja ohjaa tarvittaessa oikean avun piiriin. Hän 
tukee erikoistujaa myös erikoistumisen suunnittelussa ja loppuun saattamisessa.

3.  Kouluttajalääkäri on taitava työterveyshuollon erikoislääkäri ja roolimalli erikoistujalle. 
Erikoistuja voi oppia siitä, miten kouluttaja toimii eri tilanteissa ja tehtävissä lääkärin työssään, 
tiimin jäsenenä ja/tai johtajana ja oman toimintansa kriittisenä arvioijana.

4.  Kouluttajalääkäri huolehtii myös, että toimipaikan muu henkilöstö tuntee koulutuksen 
erityisvaatimukset ja ohjaa erikoistujaa sovitusti omissa rooleissaan. Toimipaikalla tulee 
olla asianmukaiset puitteet ja resurssit erikoistumiseen. Kouluttajalääkäri rakentaa osaltaan 
toimipaikalle myönteistä oppimisilmastoa, jossa kaikkia kannustetaan ammatilliseen ja 
henkilökohtaiseen kehittymiseen.

5.  Kouluttajalääkäri arvioi ja kehittää omaa ohjaustoimintaansa pyytäen ja reflektoiden palautteita.

(Soveltaen lähdettä 1)
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Toisessa huoneentaulussa esitellään elementtejä, joista ohjaustyön vaikuttavuus 
koostuu Kilminsterin ym. (1) mukaan. Näissäkin korostuvat tavoitteellisuus, suun-
nitelmallisuus ja arviointi sekä tiedot, taidot, ajattelutavat ja asenteet.

VAIKUTTAVA OHJAUSTYÖ
1.  Kouluttajalääkäri tuntee hyvin erikoistumiskoulutuksen tavoitteet, rakenteen ja viralliset 

vaatimukset.

2.  Kouluttajalääkäri ja erikoistuja työskentelevät yhdessä, ja he pystyvät havainnoimaan ja 
seuraamaan toistensa työtä.

3.  Erikoistuja saa säännöllisesti rakentavaa palautetta. Palautetta tulisi saada 360 asteen 
periaatteella eri tahoilta. Palautetta tulisi saada näkyvän toiminnan lisäksi erikoistujan tekemistä 
kirjallisista dokumenteista ja keskustelemalla esiin saatavien ajattelutapojen kehittymisestä.

4.  Ohjaus on suunnitelmallista. Ohjaustapaamiset on sovittu kalenteriin etukäteen. Ohjaussuhteen 
alkaessa määritellään yhdessä oppimistavoitteet sekä ohjauksen tapoja ja sisältöjä. Kirjallinen 
ohjaussopimus voi olla hyödyllinen, sisältäen yhteiset sopimukset seuraavista asioista: 
ohjauksen kesto, tapaamistiheys, toimintatavat, edistymisen arviointi ja palautekäytännöt, 
mahdolliset opetussuunnitelman tavoitteita täydentävät yksilölliset oppimistavoitteet ja muut 
erityiset toiveet tai vaatimukset.

5.  Erikoistuja saa ohjausta oman erikoisalansa tiedollisen substanssin lisäksi muillakin 
asiantuntijataitojen ja ammattitavoitteiden edellyttämien ajattelutapojen osa-alueilla.

6.  Hyvä ohjaussuhde erikoistujan ja kouluttajalääkärin kesken on tärkeä. Hyvä ohjaussuhde syntyy 
useista tekijöistä. Se on riittävän pitkäkestoinen, erikoistuja on sitoutunut erikoistumiseen, ja 
kouluttajalääkäri on sitoutunut ohjaustyöhönsä. Kouluttaja ei ”tee” ohjausta erikoistujalle, vaan 
osapuolet toimivat yhdessä ja kantavat omat vastuunsa ohjauksen onnistumisesta. Molemmat 
myös arvioivat ohjauksen toteutumista.

7.  Kouluttajalääkäri saa koulutusta ohjaustyöhönsä. Keskeisiä sisältöjä ovat oppiminen ja ohjaus, 
arviointi ja palaute, vuorovaikutustaidot ja koulutusohjelman tuntemus.

(Soveltaen lähdettä 1)
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Kirjan nimi on ”Kysy, kuuntele, kannusta ja kehity”. Tämä kouluttajalääkärin hyvä 
toimintatapa kulkee punaisena lankana läpi koko kirjan. Kirjan neljä K:ta on koottu 
vielä kolmanteen huoneentauluun.

KYSY
Ohjaa oppimista hyvillä kysymyksillä. Kysy mitä erikoistuja tietää jo ennestään tai mitä hän ajattelee 
opittavasta asiasta. Kysy työssä syntyneistä kokemuksista ja niihin liittyvistä tulkinnoista ja tunteista. 
Kysy onnistumisista ja hyvistä oppimiskokemuksista. Haasta erikoistujaa löytämään vastauksia ky-
symyksiinsä itse, sinun hyvien kysymystesi avulla. Kysy mikä erikoistujaa kiinnostaa ja innostaa, ja 
mikä on haasteellista. Kysy mitä erikoistuja odottaa yhteiseltä työskentelyltänne ja sinulta ohjaajana. 
Rohkaise erikoistujaa arvioimaan omaa toimintaansa kysymyksin. Kysy ja pyydä säännöllisesti pa-
lautetta myös antamastasi ohjauksesta. Ole itse hyvä roolimalli kysyjänä: erikoistuja oppii rakentavaa 
kysymistä työterveyslääkärin työtäänkin varten.

KUUNTELE
Kuuntele erikoistujan onnistumisia ja huolia herkällä korvalla. Kuuntele avoimin mielin: ei ole vääriä 
kysymyksiä ja turhia huolia. Ota ne vakavasti. Kuuntele aktiivisesti ja esitä tarvittaessa tarkentavia 
kysymyksiä. Ole itse hyvä roolimalli: annat mallin erikoistujalle asiakkaidenkin kuuntelusta.

KANNUSTA
Kannusta oppimaan uutta: tietoja, taitoja, ajattelutapoja ja asenteita. Kannusta asettamaan vaativiakin 
uusia oppimistavoitteita ja tavoittelemaan syventyvää asiantuntijuutta. Kannusta myös oppimaan 
yhdessä muiden kanssa. Ohjaa erilaisten tehtävien ja työryhmien pariin kehittymään ja kehittämään 
toisten kanssa. Kannusta reflektoimaan omaa tietämystä ja toimintaa, kehittämään ja kokeilemaan 
uusia toimintatapoja, myös yhdessä toisten kanssa. Kannusta kokeilemaan erilaisia, uusiakin oppimi-
sen tapoja. Kokeilkaa ja opiskelkaa yhdessä! Anna runsaasti palautetta erikoistujan onnistumista, tuo 
esille jo kertynyttä osaamista ja kannusta eteenpäin. Korosta vahvuuksia. Ole roolimallina kannus-
tamisessa: erikoistuja oppii sinulta, miten työterveyslääkäri voi kannustaa asiakkaitaankin. Kannusta 
erikoistujaa saattamaan erikoistumisensa maaliin asti – valmistumaan.

KEHITY
Pysähdy välillä tarkastelemaan omia käsityksiäsi oppimisesta ja ohjaamisesta: mitä oppiminen oi-
keastaan on? Miten sitä voi ohjata ja tukea? Miten omat käsityksesi oppimisesta ja ohjaamisesta 
näkyvät työssäsi? Miltä osin käsityksesi oppimisesta ja ohjaamisesta vaativat päivittämistä? Mitä 
uutta voisit oppia itse? Ole kehittymisen roolimallina erikoistujallekin. Kehity ja kehitä: tietoja, taitoja, 
asenteita ja ajattelutapoja, itseäsi, oppimista ja oppimisympäristöjä!
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Työterveyshuollon kouluttajalääkäri – olet tärkeässä tehtävässä! Sinun ohjauksessasi 
työterveys huoltoon erikoistuva lääkäri kehittyy alan ammattilaiseksi. Tämä kehittyminen 
tapahtuu pääosin työssä oppien. Kouluttajalääkärinä tehtävänäsi on tukea työssä oppimista 
koulutuksen tavoitteiden mukaisesti. Tässä oppaassa tarkastelemme laadukasta oppimista, 
ohjaamista ja edistymisen arviointia, tarjoten myös käytännön vinkkejä arjen ohjaustyö-
hön. Näiden lisäksi käsittelemme kouluttajalääkärin oman ohjausosaamisen kehittämistä.   
Oppaan keskeistä sanomaa – kysy, kuuntele, kannusta ja kehity – avataan kirjan eri luvuissa.
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