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Työnohjauksen mahdollisuudet lääkärin työssä
Työnohjauksessa lääkäri tutkii vuorovaikutuksessa työnohjaajansa kanssa työtään, työrooliaan ja
yhteistyösuhteitaan pyrkien kehittämään itseään ja työyhteisöään. Kliinisessä työnohjauksessa tarkastellaan potilastapausten avulla lääkärin
omiin kokemuksiin perustuen hänen tapaansa
toimia vuorovaikutussuhteissa potilaisiin. Työnohjausta voidaan käyttää lääkäri-identiteetin
vahvistamiseen, työroolin selventämiseen, kliinisen työn omaksumiseen ja syventämiseen,
ammatillisen kehityksen ja työuran tukemiseen,
oman työn hallintaan ja työssä jaksamiseen, yhteistyön ja tiimityön kehittämiseen sekä lääkärijohtajien työn tukemiseen. Työnohjausta voidaan antaa myös lääkäriryhmälle, työyhteisölle,
esimiestehtävissä toimiville ja muille erityisryhmille. Työnohjaus on keino edistää terveydenhuollon laatua.

usein työskentelevänsä pai
neen alaisena ja vailla riittävää tukea tervey
denhuollon monimutkaisissa yhteistyöraken
teissa. Myös potilaat ovat yhä aktiivisemmin
mukana hoidossa. Epävarmuus, yksinäisyys,
riittämättömyys, ärtymys, väsymys ja jopa
uupuneisuus ovat lääkärille tuttuja tunneti
loja. Esimiesten ja työtovereiden tuki ei aina
riitä. Työnohjausta on käyttänyt joka kolmas
suomalainen lääkäri, mutta tarve on suurempi
(1). Jokainen lääkäri tarvitsee tilaisuuksia pur
kaa työnsä kuormittavia kokemuksia (2).

Lääkärit kokevat

Lääkärintyö ja työnohjaus
Työnohjaus voisi tarjota kaikille uransa alku
vaiheessa oleville lääkäreille kokemuksen sii
tä, mitä on turvallinen, asianmukainen ja laa
dukas potilastyö. Ihanne ja todellisuus eivät
kuitenkaan aina kohtaa terveydenhuollossa.

Lakiin perustuva velvoite työnohjauksen jär
jestämistä on vain mielenterveystyössä (3, 4).
Arvioidessaan suhdettaan työhön lääkäri
tarkastelee työnsä tavoitteita, työprosessia ja
työn henkilökohtaisia merkityksiä (TAULUKKO 1). Arviointi helpottuisi dialogissa työn
ohjaajan kanssa. Työnohjauksessa voidaan
tutkia myös työyhteisön, toimintaympäristön
ja laajemman systeemin vaikutuksia työhön.
Tavoitteena on ymmärtää omaa tapaa toimia
lääkärinä ja saada työ parempaan hallintaan.
Työn tulisi opettaa tekijäänsä. Työnohjaus
tarjoaa ajan ja paikan työn laadulliseen syven
tämiseen niin, että lääkärin voimavarat tulevat
optimaalisesti käyttöön.
Lääkärintyön itsenäisyys ja yksin selviy
tymisen ideaali nostavat kynnystä osallistua
työnohjaukseen, mikä voidaan tulkita tu
keutumiseksi tai ammatillisen heikkouden
merkiksi. Kiire on usein käytännöllinen syy
vetäytyä työnohjausmahdollisuudesta. Myös
kollegojen tuki, konsultointi ja hyvät työolot
vähentävät tarvetta. Henkilökohtaista kliinistä
ohjausta on aina annettu potilaskierroilla, toi
menpiteiden yhteydessä, hoitoneuvotteluissa
ja epävirallisissa käytäväkeskusteluissa.
Terveydenhuollon ydintapahtuma on po
tilaan ja lääkärin kohtaaminen, johon työn
ohjauksessa voidaan keskittyä (TAULUKKO 2).
Michael ja Enid Balint kehittivät työtavan
tutkia lääkäriryhmissä potilaiden herättämiä

TAULUKKO 1. Lääkärin suhde työhönsä.
Osa-alue

Työnohjauksen kysymys

Työhön kuuluvat
tehtävät

Mitä hyvän lääkärin tulisi
tehdä?

Rooliin kuuluvat tavat toimia

Miten hyvän lääkärin tulisi
toimia?

Työn henkilökohtaiset merkitykset

Miksi panostan omaan lääkärintyöhöni?
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TAULUKKO 2. Potilaan ja lääkärin kohtaaminen lähtökohtana työnohjaukselle.
Huomion kohteena potilas, lääkäri ja heidän vuorovaikutussuhteensa
Tavoitteena ammatillisen osaamisen ja hyvinvoinnin sekä potilaiden terveyshyödyn lisääminen
Kustannuksena lääkärin työpanos ja järjestelmän
kulut
Hyötynä ammatillinen kokemus ja hyvinvointi

tunnereaktioita. Menetelmä on otettu laajasti
käyttöön myös Suomessa (5). Balint-ryhmät
kokoontuvat viikoittain 2−3 vuoden ajan
keskustelemaan ohjaajansa johdolla haasteel
lisista potilastapauksista ja tutkimaan potilaslääkärisuhdetta. Ryhmä opettaa itsereflektiota,
auttaa tunnistamaan omia tunteita ja helpottaa
hankalien potilastilanteiden hoitamista (6).
Työnohjaus on vakiintunut työtapa psy
kiatriassa ja psykoterapiakoulutuksessa. Eri
koislääkärikoulutus on osaltaan lisännyt työn
ohjausta. Monet lääkäriesimiehet ovat käyt
täneet työnohjausta kehittääkseen tiimityötä,
organisaation sisäisiä vuorovaikutussuhteita ja
palvelujärjestelmän yhteistyötä (7).

Mitä työnohjaus on?
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Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on
määritellyt työnohjauksen potilas- ja asiakas
työn tarpeisiin (8). Työnohjaus on ”oman
alan kokeneemman työntekijän tai ihmissuh
dealan asiantuntijan antamaa säännöllistä ja
prosessiluontoista ohjausta ja tukea oman
työn arvioinnissa, työongelmien selvittelyssä
ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa.
Sitä tarvitaan erityisesti tehtävissä, joissa asia
kas- tai potilassuhteiden käsittely on keskeisel
lä sijalla”. Työnohjaus ja työnohjaajakoulutus
ovat nykyisin laajamittaista toimintaa, jopa lii
ketoimintaa, kaikkialla, missä palvellaan asiak
kaita. “Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja
omaan työrooliin liittyvien kysymysten, koke
musten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja
jäsentämistä. Työnohjauksen keskeinen väline
on vuorovaikutusprosessi. Siinä voimavarat
vapautuvat ratkaisujen löytämiseen ja toteut
tamiseen” (9).
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Mitä työnohjaus ei ole?
Jokainen uusi lääkäri saatetaan toivottavasti
ystävällisesti työnsä ääreen, häntä opastetaan
ja hän saa henkilökohtaisen perehdytyksen.
Kaikki tämä on toivottavaa, mutta se ei ole vie
lä työnohjausta.
Vaikka työnohjaus ei ole koulutusta, työn
ohjaus voi olla osa lääkärin koulutusohjelmaa.
Työnohjauksen vahvuutena ovat henkilökoh
taiset kokemukset käytännön työtilanteista.
Tätä etua voidaan käyttää erikoistumiskoulu
tuksessa sekä monissa koulutusohjelmissa ku
ten psykoterapiakoulutuksissa (10).
Lääkärintyön stressi voi olla pontimena
työnohjaukseen hakeutumiselle. Työnohjaus
ei ole kuitenkaan hoitoa, eikä KELA korvaa
siitä aiheutuvia kustannuksia sairauskuluina.
Verottaja on omaksunut uuden yllättävän käy
tännön, jossa työnohjauspalkkiosta on mak
settava arvonlisäveroa. Lääkärin hyvinvointi
ja työkyky voivat olla syynä työnohjaukseen
hakeutumiselle, mutta työnohjaajan ammat
titaitoon kuuluu hoidon tarpeellisuuden esiin
nostaminen silloin, kun siihen on perusteltua
aihetta.
Vertaiskeskustelut ovat oleellinen osa lää
kärin ammattia ja konsultointi kuuluu lääkä
rityön arkipäivään. Konsultoinnin ja työn
ohjauksen välinen raja on häilyvä. Konsultoin
ti on ongelmakeskeistä ja ratkaisuun pyrkivää,
ja konsultilla on aktiivinen rooli. Työnohjaus
on pidempään kestävä prosessi, jossa ohjatta
vaa tuetaan omiin pohdintoihin ja ratkaisui
hin.
Monissa organisaatioissa esimiehiä tuetaan
mentoroinnin avulla. Mentori on kokenut alan
työntekijä, jonka kanssa keskustellaan vapaas
ti omasta työstä ja vertaillaan työkokemuksia.
Mentori on hyväntekijä, jonka palkkiona on
auttaminen ja kokemusten jakaminen.
Coaching on asiantuntijan antamaa val
mentavaa tukea esimiestehtävissä toimiville ja
asiantuntijoille. Myös ilmaisua sparraus käy
tetään kuvaamaan kahden asiantuntijan kes
kinäistä ”harjoitusottelua”, jossa tarkastellaan
yksittäisiä ongelmatilanteita.
Vaikka työnohjaus tukee lääkäriesimiehiä,
se ei voi koskaan muodostua johtamisen dele

goitumiseksi työnohjaajalle. Älykäs ja oppiva
organisaatio voi kuitenkin hyödyntää työn
ohjausta johtamisen tukemisessa.
Työnohjaus tulisi määritellä erikseen kus
sakin tilanteessa. Asiantuntijan on kyettävä
selventämään itselleen ja toimeksiantajalleen,
mitä työnohjaus on ja mitä se ei ole.

Miten työnohjaus toteutuu?
Työnohjaus tapahtuu ohjaajan luona tai ohjat
tavan työpaikalla asianmukaisissa ja rauhalli
sissa tiloissa. Yksilötyönohjaus kestää muuta
masta kuukaudesta muutamaan vuoteen, 1−4
kertaa kuukaudessa. Työyhteisöjen ja ryhmien
tapaamisia on tavallisesti kuukauden välein,
yleensä 8−10 kertaa vuodessa. Työnohjausta
voidaan jatkaa erillisillä päätöksillä. Pitkäaikai
sessa yhteistyösuhteessa tapaamisia voidaan
käyttää tarvittaessa konsultaatioluontoisesti
ja tehokkaasti. Pienryhmien ja työyhteisöjen
työnohjauksessa kesto on yleensä 90 minuut
tia. Yksilötapaamiset vaihtelevat 45:stä 90
minuuttiin tapaamisfrekvenssistä, henkilöstä
ja tilanteesta riippuen. Täydennyskoulutukse
na annettavassa psykoterapeuttikoulutuksessa
työnohjauksen kokonaismäärä on 120 tuntia
(10).
Työnohjaus on sopimukseen perustuvaa
tavoitteellista toimintaa, jolla tulisi olla organi
saation johdon tuki (TAULUKKO 3). Ohjattavat
päättävät tavoitteista työnohjaajan kanssa en
simmäisissä tapaamisissa. Tavoitteita voidaan
tarkistaa prosessin edetessä. Tuloksellisuutta
arvioidaan työnohjauksen kuluessa ja lopetta
misen yhteydessä. On suositeltavaa, että ohjat
tavat arvioivat työnohjauksen tuloksellisuutta
myös esimiestensä kanssa. Ohjaaja on mukana
arviointikeskusteluissa, jos niin on alun perin
sovittu.
Suurimmat työnantajat ovat kilpailuttaneet
työnohjauksen tuottamisen ja normittaneet
hinnoittelun. Ohjattava saattaa maksaa työn
ohjauksen myös itse, erityisesti silloin, kun
hän haluaa käyttää työnohjausta urasuunnit
teluun, työpaikan vaihtoon tai muihin pääosin
henkilökohtaisiin työasioihin. Työnohjauksen
kokonaiskustannukset vaihtelevat työnohjaa
jasta, ajankäytöstä ja matkakuluista riippuen.

TAULUKKO 3. Työnohjauksen spesifisiä tavoitteita.
Perustehtävän tutkiminen
Työtehtävien ja -roolien selkeyttäminen
Työn sisällön tarkastelu ja kehittäminen
Työongelmien ehkäisy ja käsittely
Ammatti-identiteetin selkeyttäminen
Työn mielekkyyden lisääminen
Työmenetelmien hallinnan ja ammattitaidon
lisääminen
Esimiestehtävien ja johtamisen tukeminen
Työyhteisön toimivuuden ja kehityksen tukeminen
Muutosten ennakointi ja toteuttaminen
Toimintaympäristön analyysi

Sisäisen työnohjausjärjestelmän rakentami
seen tarvitaan koulutusta, virkoja ja työajan
käyttöä, josta aiheutuu omat kustannuksen
sa. Isot hoito-organisaatiot rakentavat työn
ohjauksen sisäisen ja ulkoisen työnohjauksen
yhdistelmänä.

Työnohjaaja
Työnohjaus edellyttää ohjattavan halua tar
kastella omaa työtään dialogissa ohjaajan
sa kanssa. Tätä edistää vapaa, turvallinen ja
luottamuksellinen ilmapiiri. Henkilökohtaiset
ominaisuudet, koulutus ja kokemus luovat pe
rustan hyville vuorovaikutustaidoille. Ryhmä
työnohjaus vaatii ryhmädynamiikan ymmär
tämistä ja kykyä ohjata ryhmien työskentelyä.
Työnohjauksessa on tärkeää kuunnella mut
ta tulla myös kuulluksi. Ohjaajan on kyettävä
antamaan rakentavaa palautetta. Työnohjaaja
ei voi kuitenkaan osallistua hoitoa koskevaan
päätöksentekoon. Ohjattava ei voi vedota toi
minnassaan ohjaajan mielipiteeseen. Vastuu
ohjattavan työstä, ja etenkin hoitopäätöksistä,
jää aina työtekijälle ja hänen esimiehilleen.
Työnohjaajan, ohjattavan ja hänen esimiehen
sä välille tarvitaan hyvä luottamussuhde.
Ohjaajan ei tarvitse olla ohjattavan työn
sisällön suhteen huippuasiantuntija. Hänellä
tulisi kuitenkin olla sellainen ammatillinen
tausta, joka mahdollistaa työprosessia kos
kevan syventävän keskustelun. Kenelläkään
ei ole pätevyyttä kaikkeen työnohjaukseen.
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Y DI N A S I AT
88 Työnohjaus on hyvä keino kehittää lääkärintyön
laatua, mutta vain joka kolmas lääkäri on saanut
työnohjausta.
88 Kliininen työnohjaus tulisi saada osaksi normaalia
lääkärintyötä ja erityisesti lääkärintyön vaativim
pien osa-alueiden tueksi.
88 Hallinnollinen työnohjaus tukee lääkäriesimiehiä
yhteistyön kehittämisessä.

Työnohjaaja voi olla erikoistunut esimerkik
si hoitosuhteiden, työryhmien tai esimiesten
ohjaukseen. Ohjaajan kokemus ja pätevyys
saattaa rajoittua vain yhteen toimialaan tai
menetelmään. Kliinisen ja koulutuksellisen
työnohjauksen perusedellytyksenä saattaa olla
saman erikoisalan spesialiteetti. Oleellista on,
että tiedetään, mitä halutaan, kun hankitaan
työnohjaajaa.

Työnohjaus kliinisen
työn tukena
Työnohjauksessa voidaan tarkastella yksityis
kohtaisesti lääkärin työprosessia yksittäisten
potilastapausten pohjalta (KUVA 1). Kliinisen
työn kannalta on tärkeää, että potilaan tar
peet, käytettävissä olevat voimavarat ja ase
tetut hoitotavoitteet muodostavat toimivan
kokonaisuuden. Tavoitteiden realistinen suun
nittelu vaikuttaa lääkärin kuormittumiseen.
Hoitoprosessi sisältää tiimityötä, vuorovai
kutustilanteita, yhteistyösuhteita, välitavoit

teita, tiedonkeruuta ja korjaavaa uutta pää
töksentekoa. Kaikkea tätä voidaan tarkastella
työnohjauksen avulla ja auttaa lääkäriä löytä
mään uusia ratkaisuja. Syventävän työotteen
avulla lääkärillä on mahdollisuus kehittyä
työnohjauksessa sekä ammattihenkilönä että
ihmisenä. Organisaation näkökulmasta työn
ohjauksen voi nähdä osana jatkuvaa laadun
parantamista.
Kliinisessä konsultoinnissa asiantuntija ot
taa kantaa potilaan ongelmaan niin, että potilas
ja hoitava lääkäri saavat suoran hyödyn kon
sultaatiossa (tapauslähtöinen työtapa). Työn
ohjaus lähtee liikkeelle myös yksittäisestä ta
pauksesta tai tilanteesta, mutta tarkastelun kes
kiössä ovat lääkärin ajatukset, tunteet ja tapa
toimia (ohjattavalähtöinen työtapa) tai poti
laan ja lääkärin vuorovaikutus (vuorovaiku
tuslähtöinen työtapa). Huomion kohteena voi
olla myös yhteistyö työtovereiden, esimiesten
ja yhteistyökumppanien kanssa (systeemiläh
töinen työtapa). Työskentely alkaa tavallisesti
tapauslähtöisesti, mutta näkökulmaa voidaan
avartaa systeemiosaamisen suuntaan (KUVA 2).
Kun työnohjaus halutaan tuoda lähelle päi
vittäistä kliinistä työtä, se voidaan järjestää
pääosin organisaation sisäisenä toimintana.
Työnohjauksen perinteinen ihanne on kui
tenkin ollut ohjaajien suhteellinen etäisyys ja
riippumattomuus. Työnohjaajat ovat tällöin
organisaation tai ainakin toimintayksikön
ulkopuolisia asiantuntijoita.
Kliinisen työnohjauksen (clinical super
vision) tavoitteena on lisätä lääkärin ymmär
rystä omasta työstään perinteistä työnohjausta
käytännöllisemmällä tavalla käyttäen aineisto
na tavanomaisia potilastapauksia ja tilanteita
(11, 12, 13). Kliinisenä työnohjaajana voi täl
löin toimia oman organisaation seniorityönte
kijä tai tuki voidaan järjestää muulla pitkäjän

Hoidontarve
Hoitotavoitteet

Työnjako

Toiminta

Tulokset

Voimavarat
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KUVA 1. Työnohjaus työprossin arvioinnissa ja ohjauksessa.

Työnohjaus ja palaute

teisellä järjestelyllä. Työnohjausta on käytetty
lisääntyvässä määrin osana erikoistumiskou
lutusta, jolloin sillä on koulutukselliset tavoit
teet, kuten tiettyjen ammatillisten taitojen op
piminen (educational supervision). Kliinisessä
työnohjauksessa oppimista edistetään myös
seuraamalla ohjattavan toimintaa suorissa työ
tilanteissa ja antamalla rakentavaa korjaavaa
palautetta (learning by doing). Ohjattava voi
puolestaan oppia työnohjaajan työskentelystä
ja siirtää oppimansa omiin hoitosuhteisiinsa
(parallel learning). Mitä konkreettisemmin
toimitaan, sen paremmin myös opitaan. Klii
nisen työnohjauksen pyrkimys on vastata ky
symykseen, miten tulisi toimia. Työkokemus
ten jatkuva erittely mahdollistaa toistuessaan
omien työtapojen uudistumiseen (learning by
experience).

Työnohjaus on tullut käyttöön useimmiten
alhaalta ylöspäin, kun yksittäiset työntekijät
ovat hakeneet tukea itselleen tai työyhteisöl
leen. Terveysalan järjestöt, myös lääkärijär
jestöt, ovat vaatineet työnohjausta jäsentensä
tueksi. Korkeakoulut, järjestöt ja yksityiset
toimijat ovat tuottaneet työnohjauskoulutusta
ja lisänneet painetta työnohjauksen lisäänty
vään käyttöön terveydenhuollossa.
Lääkäreiden hallinnollinen työnohjaus on
antanut monille mahdollisuuden tarkastella
johtamiseen ja yhteistyöhön liittyviä kysy
myksiä. Lääkäriesimiesten tulisi tuntea työn
ohjauksen mahdollisuuksia ja myös käyttää
sitä henkilökohtaisesti (17). Terveydenhuol
lon rakenneuudistus tulee lisäämään sekä klii
nisen että hallinnollisen työnohjauksen tar
vetta.

Kehittämistarpeita

Kehittämiskohteita

Työnohjauksen säädöspohja ei ole vahva. Vain
mielenterveyslaissa (3) todetaan, että ”mie
lenterveyspalvelujen antaminen edellyttää
toimivaa työnohjauksen järjestelmää”. Mie
lenterveysasetuksessa (4) tarkennetaan, että
”kunnassa ja kuntayhtymässä on huolehditta
va siitä, että työnohjaus on sisällöltään sellais
ta, että se edistää henkilöstön valmiuksia antaa
väestön tarvitsemia mielenterveyspalveluja”.
Työnohjaus sisältyy useisiin sosiaali- ja ter
veydenhuoltoa koskeviin laatusuosituksiin
(14, 15). Vuonna 2010 tehtiin 40 kansanedus
tajan aloite työnohjauksen saamiseksi laki
sääteiseksi terveydenhuollossa. Perusteluina
olivat jaksaminen, työviihtyvyys, osaaminen ja
oppiminen (16).

Vaikka työnohjauksen hyödyllisyydestä on
myönteinen käsitys, tieteellinen näyttö on
puutteellista (18). Tulosten yleistettävyyttä ra
joittaa työnohjauksen tapauskohtainen käyttö
ilman vakiintunutta metodologiaa (19). Usei
ta erikoisaloja koskeva meta-analyysi viittaa
kliinisen työnohjauksen myönteisiin vaikutuk
siin lääkärien ammattitaidon kehittymisessä ja
potilaiden ennusteessa (18). Vaikuttavuuden
lisäämiseksi huomiota tulisi kiinnittää ohjat
tavien motivoitumiseen ja työnohjaajien päte
vyyteen (20, 21).
Työnohjausta tarvitaan erityisesti silloin,
kun lääkäri työskentelee osaamisensa ääri
rajoilla. Työnohjaus lisää potilasturvallisuutta
ja vähentää potilasvahinkoja. Altistuminen

Yhteiskunnallinen toimintaympäristö

Ylin johto

Väestö

Esimies
Ammatilliset yhteydet

Työnohjaaja

Ohjattava lääkäri

Potilas

Tiimin jäsenet
KUVA 2. Työnohjaus systeemin osana.
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traumaattisille kokemuksille, kuten väkival
lalle ja potilasvahingoille, edellyttää erityistä
tukea, sillä järkyttävät potilaskohtalot saattavat
tehdä lääkäristä toisen vaiheen uhrin. Pulaan
joutuneet lääkärit ovat voineet kääntyä luotta
muslääkäreiden puoleen, jotka toimivat työn
ohjausperiaatteiden mukaisesti. Työnohjausta
voidaan käyttää vaativan ja kuormittavan lää
kärintyön tukemisessa.
Lääkäreitä tarvitaan työnohjaajiksi yhden
tyvässä hoitojärjestelmässä. Taitojen siirtämi
nen erikoislääkäreiltä yleislääkäreille ja muulle
henkilöstölle edellyttää läheltä tulevaa tukea
ja ohjausta. Lääkärin antama työnohjaus lisää
myös tiimin jäsenten autonomiaa. Depressio
hoitajien työn tulokset paranevat, kun he saa
vat lääkärin työnohjausta (22). Terveyden
huollon rakenneuudistus antaa mahdollisuu
den luoda nykyistä laajempia ja yhtenäisimpiä
työnohjausjärjestelmiä, jotka voisivat tukea
etäälläkin toimivia työntekijöitä.
Työnohjausta voitaisiin käyttää nykyistä
laajemmin erikoistumiskoulutuksessa. Nuo
ren lääkärin tulisi työskennellä oppimista
edistävissä olosuhteissa saavuttaakseen am
matissa tarvittavan arvopohjan ja ne tiedot ja
taidot, joita häneltä odotetaan ja joita myös
kontrolloidaan (23). Erikoisalojen välillä on
suuria eroja työnohjauksen tarpeessa ja toteu
tumisessa. Psykiatriassa työnohjauksella on
pitkät perinteet, mutta kirjatut tavoitteet eivät
aina vastaa todellisuutta. Myös työnohjauksen
luonne vaihtelee erikoisalojen välillä. Toimen

pidekeskeisillä aloilla tarvitaan opetuksellises
ti painottunutta työnohjausta erikoistumispal
velun lomassa (24).
Työnohjauksen, koulutuksen ja kliinisen
työn tulisi muodostaa joustava kokonaisuus.
Tämä toteutuu monilla erikoisaloilla intensii
vikursseilla, joilla opitaan asiasisältöjä, seura
taan työskentelyä, tehdään itse, saadaan suo
raa palautetta ja keskustellaan vertaisryhmissä
sekä työnohjauksessa kokeneempien kollego
jen kanssa. Jos työnohjaus erikoistuu koko
naan erilliseksi toiminnaksi, sen integroimi
nen muuhun toimintaan muodostuu haasteel
liseksi. Kattava työnohjausjärjestelmä, joka saa
virikkeensä terveydenhuollon perustyöstä ja
jossa ohjaajat ovat riittävän kiinteä osa sosiaalija terveydenhuoltoa, on turvallisin vaihtoehto.
Ulkoisella työnohjauksella tullee kuitenkin
aina olemaan oma tärkeä roolinsa virikkeiden
antamisessa ja toiminnan arvioinnissa.

Lopuksi
Lääkärinä kehittyminen ja lääkärintyössä
jaksaminen ovat terveydenhuollon kehittä
misen kannalta ensiarvoisen tärkeitä asioita,
joita molempia voidaan edistää työnohjauk
sen avulla. Hyvä tapa tutustua työohjaukseen
on hankkia siitä henkilökohtaista kokemusta.
Oma myönteinen työnohjauskokemus voi toi
mia pontimena myös työnohjaajaksi koulut
tautumiselle. ■
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Summary
Possibilities of supervision in medical practice
In supervision, a doctor examines in interaction with the supervisor her/his work, work role and
collaborative relationships with the aim to develop herself/himself and the associated work
community. In clinical supervision, a doctor’s way of acting in interactive relationships with the
patients is examined through patient cases, based on the doctor’s own experience. Supervision can
be used to strengthen the physician identity, clarify the work role, assimilate and delve into clinical
work, support professional development and working career, manage one’s own work and coping
at work, develop collaboration and team work, and support the work of medical directors.
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