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"Voiko näin hauska olla hyödyllistä?"
KOKEMUKSIA KOULUTTAJALÄÄKÄREIDEN OHJAAJAKOULUTUKSEN PILOTOINNISTA

Terveyskeskuslääkäreille, jotka toimivat myös kouluttajina, tehtiin viime vuonna kouluttajan työtä tukeva Ohjauksessa osaamista, oivallusta ja onnistumisen iloa -opas
(Vainiomäki, Helin-Salmivaara, Holmberg-Marttila, Meriranta & Timonen, 2013).  Samaan aikaan kouluttajalääkäreille on tarjottu pedagogista koulutusta varsinkin yliopistojen 
yleislääketieteen yksiköiden kautta ympäri Suomea. Itä-Suomen yliopiston opetusterveyskeskuksille on järjestetty ohjauskoulutusta jo vuodesta 2004 alkaen. Uuden oppaan 
innoittamana perinteistä ohjauskoulutusta haluttiin kehittää ja luoda monipuolinen Onnistu ohjaajana -kouluttajakoulutus. Koulutusohjelman pilotointi ajoittuu vuosille 
2013–2014. Tässä artikkelissa kouluttajakoulutuksen suunnittelijat ja vastuuhenkilöt kertovat koulutusohjelmasta ja sen toteutuksesta. 

Terveyskeskukset ja muut koulutusyksiköt ovat Itä- 
Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan 
kanssa tehdyn koulutussopimuksen mukaan velvollisia 
järjestämään koulutettaville ohjausta ja nimeämään oh-
jaajan, jolla tulee olla riittävät valmiudet ja taidot ohjaa-
jana olemiseen. Kouluttajalääkäri kouluttaa joko perus-
koulutusvaiheessa tai erikoistumisvaiheessa olevia lääkä-
reitä oman työnsä ohella. Potilastyö terveydenhuollossa 
tarjoaa monipuolisen ja autenttisen oppimisympäristön. 
Kouluttajalääkärit kokevat usein, ettei kouluttamiseen 
ja ohjaamiseen ole työn ohessa riittävästi aikaa eikä 
osaamistakaan. Lääkärikoulutuksessa ei ole saatu taitoja 
ohjaamiseen eikä tietoja aikuisen oppimisprosessista. Pe-
dagogiset taidot auttaisivat kuitenkin kouluttajalääkäreitä 
hyödyntämään arjen työssä syntyviä kokemuksia ja nii-
den tulkintoja oppimistilanteina. 

Onnistu ohjaajana -kouluttajakoulutus perustuu andra-
gogiselle perusopetukselle aikuisen oppijan elämänkoke-
muksesta elävänä oppikirjana (Lindeman, 1926/1989). 
Omakohtaiset kokemukset ja niiden tutkiminen nähdään 

merkityksellisinä. Niiden tarkastelun tueksi tarvitaan vertais- 
ryhmää. Tällöin kouluttajan tehtävässä korostuu vertais-
työskentelyn tukeminen sekä koulutuksen rakenteista ja 
ajankäytöstä huolehtiminen. Tavoitteena on kouluttaja-
lääkäreiden pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja 
mielekkään työssäoppimisprosessin varmistaminen. 

Terveyskeskus omaleimaisena 
oppimisympäristönä

Koulutusohjelman suunnittelussa otettiin huomioon 
terveyskeskusten omaleimaisuus oppimisympäristöinä. 
Erikoislääkärikoulutuksessa terveyskeskus ei ole tavan-
omainen  koulumainen oppimisympäristö, koska sen pe-
rustehtävänä on potilaiden hoito ja koulutettavilla on it-
senäisen työntekijän rooli. Terveyskeskusta ei voida pitää 
myöskään tavanomaisena työssä oppimisen kontekstina, 
koska työntekijällä on tutkintoon tähtäävän opiskelijan 
rooli ja opetusohjelmaan kirjatut oppimistavoitteet. Eri-
koistuvan lääkärin asema eroaa siis esimerkiksi ammatil-
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liseen koulutukseen kuuluvasta harjoittelusta, jossa tutus-
tutaan työelämään ilman itsenäisen ammatinharjoittajan 
statusta. Oppiminen työtä tekemällä sekä itsenäisesti että 
ohjatusti kietoutuvat toisiinsa lääkäreiden erikoistumis-
koulutuksessa. Onnistu ohjaajana -koulutusohjelman ta-
voitteena on syventää kouluttajalääkäreiden ymmärrystä 
aikuisen oppimisen luonteesta (psykologinen ulottuvuus), 
työn tarjoamista oppimismahdollisuuksista (pedagoginen 
ulottuvuus), opettamiseen liittyvistä teknisistä ja me-
netelmällisistä mahdollisuuksista (tekninen ulottuvuus), 
lääketieteen profession ja terveydenhuollon ammatillisen 
yhteisön toimintatavoista (kulttuurinen ulottuvuus) ja 

resurssien, tilojen sekä teknologian asettamien mahdolli-
suuksien ja rajojen (käytännöllinen ulottuvuus) näkökul-
masta (ks. Land & Hannafin, 2000). 

Teorian ja käytännön 
vuoropuhelua vertaisryhmässä

Koulutusohjelma on rakennettu vastavuoroiseksi pro-
sessiksi aikuisen kokemuksellisten ja työssä oppimisen 
teoreettisten jäsennysten ympärille (Kolb, 1984; Knowles, 
1990; Malinen, 2000; Collin, 2005; Billett, 2004). Oppi-
misen ilmiötä käsitellään laaja-alaisesti eri teorioiden ja 

Taulukko 1. Koulutusohjelmassa käytetyt opetusmenetelmät

Työtapa/opetusmenetelmä Työtavan/opetusmenetelmän kuvaus Työtavan/opetusmenetelmän 
tarkoitus ja teoreettinen perusta

Vuorovaikutteinen luento-opetus Kouluttaja esittelee valitun teoreettisen 
käsitteen/lähestymistavan ja haastaa 
osallistujat yhteiseen keskusteluun

Käsitellä teoreettista tietoa, yhdistää teoriaa ja käytäntöä, 
haastaa ajattelemaan ja kyseenalaistamaan totuttuja 
ajattelutapoja

Yhteiset keskustelut Käsiteltävästä aiheesta keskustellaan 
yhdessä keskittyen esille nostettuihin 
teemoihin

Kertoa omakohtaisesta kokemuksesta, rakentaa yhteistä 
näkemystä/käsitystä käsiteltävästä aiheesta, ohjaa 
keskustelun osallistujia kiinnostaviin teemoihin

Fiiliskierrokset 
(päivän alussa/lopussa)

Kukin osallistuja kertoo muutamalla 
lauseella / minuutin ajan päällimmäiset 
ajatuksensa, tunteensa, ”fiiliksensä”

Rauhoittua ryhmässä olemiseen, kuunnella, keskittyä, 
siirtymä, oman kokemuksen aukipuhuminen

Strukturoidut kommenttikierrokset Kouluttajan antamasta teemasta 
jokainen sanoo vuorollaan oman 
näkemyksensä (tai on hiljaa, mikäli ei ole 
sanoja/sanottavaa), jokaisella on yhtä 
pitkä aika käytettävänään, kouluttaja 
seuraa aikaa ja ohjaa kierroksen 
etenemistä

Tulla kuulluksi, korostaa osallistujien tasavertaisuutta 
ryhmän jäsenenä, vahvistaa jokaisen aktiivista 
osallistumista ryhmän toimintaan

Parikeskustelut Annetusta aiheesta keskustellaan parin 
kanssa / pienessä ryhmässä sovitun 
ajan, koko ryhmälle kerrotaan käydystä 
keskustelusta ydinkohdat

Oman ajattelun konkretisointia, kokemusten 
jakamista, olennaisen kiteyttämistä henkilökohtaisesti, 
vertaisoppiminen

Vuorovaikutusharjoitukset Konkreettisia ohjausmenetelmiä 
harjoitellaan pareittain ohjatusti

Testata käsiteltyjä asioita käytännössä,  
arvioida omia taitoja

Ohjaajan johdolla tapahtuva 
draamallinen työskentely

Ohjaaja konkretisoi näytellen 
ohjaustyöhön liittyviä ilmiöitä, 
samasta teemasta voidaan rakentaa 
myös useampia kohtauksia, ryhmä 
on tarvittaessa rooleissa ja vaikuttaa 
draamaprosessin kulkuun havainnoillaan 
ja kysymyksillään

Draamallinen työskentely toimii peilipintana oman 
kokemuksen merkityksellistämiselle ja tukee 
kokonaisvaltaista oppimisprosessia

Improvisoidut rooliharjoitukset Osallistujien omiin kokemuksiin 
perustuvia ohjaustilanteita tutkitaan 
rooleista käsin tekemällä näkyväksi arjen 
haasteita

Auttaa ymmärtämään ohjaustilanteen dynamiikkaa 
(rooleja, tavoitteita, arvoja, uskomuksia, valta-asetelmia, 
tunteita, normeja)

Kuvakorttityöskentely Pöydälle levitetyistä kuvakorteista 
jokainen osallistuja valitsee omaa 
ajattelua, tunnetta tai kokemusta 
kuvaavan kortin ja kertoo siitä toisille 

Auttaa vaikeasti sanoitettavien ja heikosti tiedostettujen 
asioiden esittämistä ja jäsentämistä, jakaa sanatonta 
tietoa

Valokuvanäyttely Tutustuminen Lempeä Katse III 
-näyttelyyn, jossa oli esillä voimauttavan 
valokuvan menetelmällä tehtyjä sote-
alojen ammattilaisten töitä (ohjaajana 
Miina Savolainen)

Havainnollistaa dialogisuuden ja vastavuoroisuuden 
teemaa, tutustua voimauttavan valokuvan menetelmään 
ja sen edustamaan näkemisen tapaan 

Koulutusmateriaalit Luentoteemoihin liittyvät diat, tekstit, 
testit ym. jaettava materiaali

Havainnollistaa opetusta, laajentaa ja syventää 
näkökulmia, mahdollistaa teoriaan tutustumisen 
lähitapaamisen/koulutuksen jälkeen
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erityisesti omien kokemusten kautta. Koko ryhmän vertais- 
työskentelyllä on tärkeä merkitys dialogisuuteen perustu-
vassa oppimisprosessissa ja kokemusten merkityksellistä-
misessä. Oppimistavoitteet määritellään prosessin alkuvai-
heessa henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien avulla. 
Tavoitteenmäärittelyä ja oppimista tuetaan toiminnan ha-
vainnointiin ja osaamisen arviointiin liittyvillä tehtävillä. 
Pedagogisia taitoja kehitetään paitsi teoreettisen tiedon 
käsittelyn myös hyväksi todetun ohjaustoiminnan vahvista-
misen, mallintamisen, sanoittamisen ja käsitteellistämisen 
kautta. Koulutus haastaa kouluttajalääkäreitä tutkimaan 
omaa ajatteluaan ja ymmärrystään oppimisesta, ohjauk-
sesta, tiedonluonteesta ja lääkäriydestä. KUTEN KUVIO 1 
HAVAINNOLLISTAA, koulutusohjelma koostuu kolmesta 
lähitapaamisesta puolentoista vuoden aikana ja lähita-
paamisten välissä tehtävistä etätehtävistä. Siinä käytetään 
monipuolisesti osallistavia, toiminnallisia ja draamallisia 
menetelmiä (ks. Taulukko 1), jotka on havaittu hyödylli-
siksi lääketieteen opiskelijoiden vuorovaikutusopinnoissa 
(Koponen, Pyörälä & Isotalus, 2010) ja joita toivotaan lisää 
erityisesti jo ammatissa toimiville lääkäreille (Pyörälä & 
Hietanen, 2011). Menetelmät tukevat oman ohjausajattelun 
työstämistä vertaisoppimisena ja rohkaisevat kokeilemaan 
erilaisia ohjausmenetelmiä omassa työssä. 

Palautetta lähitapaamisesta

Koulutusohjelmaan on osallistunut ohjaajina toimivia 
lääkäreitä Itä-Suomen yliopiston opetusterveyskeskuksis-
ta. Lääkärit ovat olleet pääosin naisia ja yleislääketieteen 
erikoislääkäreitä, jotka työskentelevät julkisella sektorilla 
terveyskeskuksissa. Kaikilla ei ollut aikaisempaa pedago-
gista koulutusta, mutta kaikilla lääkäreillä oli käytännön 
kokemusta ohjaustyöstä ja halu kehittyä kouluttajana. 
Iältään koulutettavat olivat 36–65-vuotiaita. 

Koulutusohjelman toisen lähitapaamisen jälkeen osal-
listujilta (n=24) kerättiin palautetta sähköisellä kyselyl-
lä. Palautekyselyyn vastasi 15 kouluttajalääkäriä (63%). 
Palaute lähitapaamisesta oli erittäin myönteistä: koulutus 

koettiin ajatuksia herättävänä ja virkistävänä. ”Voiko 
näin hauska olla hyödyllistä?” -kysymys kertoo siitä, että 
koulutuksessa on kosketettu tunteita, herätetty kysymyk-
siä ja tuotettu hämmennystä. Draamallisin menetelmin 
koulutuksessa on käsitelty vaikeitakin kasvuprosessiin ja 
sen tukemiseen liittyviä ilmiöitä. KUTEN KUVIOISSA 2 
JA 3 NÄKYY, lähes kaikki palautetta antaneet kouluttaja- 
lääkärit ovat kokeneet käytetyt kokemuksellisen oppi-
misen ja vertaistyöskentelyn työtavat omaa oppivista 
edistäviksi ja hyödyllisiksi. Tämä tukee andragogista 
perusoletusta kokemuksesta aikuisen elävänä oppikirjana. 
Kouluttajalääkärit kokivat myös vuorovaikutteisen luento-
opetuksen tärkeäksi. 

Onnistu ohjaajana -kouluttajakoulutus on suunniteltu 
yleislääketieteen kouluttajalääkäreille, mutta se on sovellet-
tavissa myös muiden erikoisalojen kouluttajalääkäreille ja 
laajemminkin sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ohjaus-
tarpeisiin. Tarkempia tuloksia koulutuksesta ja sen tuot-
tamasta oppimisprosessista raportoidaan pilottiprosessin 
päätyttyä. Suunniteltua koulutusohjelmaa on ollut antoisaa 
ja innostavaa toteuttaa moniammatillisena työryhmänä roh-
keasti tilanteeseen heittäytyvän ryhmän ansiosta. Omaan ja 
toisten kokemukseen ja kokemusten käsittelyyn perustuva 
vertaisoppiminen näyttäisi toimivan hyvin. Jo kesken kou-
lutusprosessin voidaan todeta, että kouluttajalääkärit koke-
vat omakohtaisten kokemusten tutkimisen ja vertaisoppimi-
seen perustuvan koulutuksen mielekkäänä. 

Minna Ruoranen toimii koulutussuunnittelijana 
Koulutuspalvelut Ruorasessa. Anita Malinen toimii 
lehtorina Jyväskylän yliopistossa. Anna-Mari Laulumaa 
on vuorovaikutuskouluttaja Anna-Mari Laulumaa Oy:ssä. 
Päivi Meriranta toimii kliinisenä opettajana Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiirissä ja Itä-Suomen yliopistossa. Pekka 
Mäntyselkä toimii yleislääketieteen professorina Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirissä ja Itä-Suomen yliopistossa.

Kuvio 1. Onnistu ohjaajana -koulutusohjelman rakenne ja prosessi
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Kuvio 2. Toisen lähitapaamisen ensimmäisen koulutuspäivän työtapojen arviointi (n = 15)  

Kuvio 3. Toisen lähitapaamisen toisen koulutuspäivän työtapojen arviointi (n=14)
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