
Lääkärin työ 
on työtä 

ihmisten kanssa

Työturvallisuuslain 8 §
mukaan työnantaja on
tarpeellisilla toimenpiteillä
velvollinen  huolehtimaan
työn  tekijöiden
turvallisuudesta ja
terveydestä työssä työn
erityispiirteet huomioiden.

Mielenterveyslain (1990) 
4 § edellyttää toimivaa
työnohjausjärjestelmää
mielenterveyspalveluja
annettaessa.

Mielenterveysasetuksessa
(2009) kunnalla on
velvoite työnohjauksen
järjestämiseen.

Lääkäri itse 
on tärkeä 
työväline, 

jota kannattaa 
huoltaa!

Tähän 
työnohjaus 

on yksi keino, 
johon lääkäreillä 

on oikeus!

Mitä on työnohjaus?

•
Työnohjaus on oman työn tutkivaa 

kehittämistä koulutettua työnohjaajaa 
apuna käyttäen.

•
Työnohjaus tukee työn laadun varmistusta, 

työn hallintaa, jatkuvaa ammatillista kehittymistä, 
työssä jaksamista ja työyhteisön toimivuutta.

•
Lääkärien työnohjauksesta hyötyvät 

potilaat, lääkäri ja työnantaja.
•

Usein lääkärit kokevat hyväksi, 
että heidän työnohjaajallaan 
on lääkärin peruskoulutus. 

Työnohjaukselle on tilausta!

Suomen Lääkäriliiton Lääkärikyselyssä 2008 
noin kolmannes vastanneista toivoi mahdollisuutta 
työnohjaukseen, mutta sitä ei ollut heille saatavilla.

Työnohjausmenetelmiä:

Yksilötyönohjaus
työntekijän perustehtävän ja 

ammatillisen kehittymisen tutkiminen, 
työn laadun varmentaminen

Ryhmätyönohjaus
perustehtävän tutkiminen ja kehittäminen, 

yhteinen oppiminen
Potilastyön yksilö- ja ryhmäohjaus 

välillistä tai suoraa työnohjausta, jossa käsitellään
potilastapauksia ja hoitosuhteita

Balint -työnohjaus
potilaan ja lääkärin välisen hoitosuhteen ja

vuorovaikutuksen tutkimista vertaisryhmässä
tavoitteena potilaan kokonaistilanteen 

ymmärtäminen
Työyhteisön työnohjaus 

(moniammatillisten) ryhmien toiminnan 
kehittäminen perustehtävän mukaisesti

Esimiesten työnohjaus
johtamistaitojen tutkiminen ja kehittäminen

Lähikäsitteitä:

Tutorointi
ammattiin perehdyttäminen, aloittelevan 

työntekijän ohjaaminen ja konsultaatioapu
Mentorointi

kokeneemman työntekijän kokemusten
hyödyntäminen, hiljaisen tiedon siirtyminen

Coaching
valmennus, tavoitteellinen oppiminen, 

voimavarojen hyödyntäminen tavoitteiden
saavuttamiseksi 
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Tehtävänä

•
Edistää laadukasta lääkärityönohjaajien

toteuttamaa työnohjausta 
lääkäreille ja työryhmille

•
Toimia eri työnohjauskoulutuksen ja kokemuksen

hankkineille lääkäreille verkostona 
ja yhteisenä edunvalvonnan ja toiminnan

kehittämisen työvälineenä

Lääkärin työnohjauksesta 
on hyötyä

•
Keinoja hyvään hoitoon

•
Tukea lääkärin työlle, motivaatiolle ja

työhyvinvoinnille
•

Taitoja oman työn tutkivaan kehittämiseen
•

Apua hoitosuhteisiin
•

Parannusta työyhteisöjen toimivuudelle
•

Tukea esimiestyölle

Suomen lääkäri-
työnohjaajat -alaosasto

•
Väylä lääkärityönohjaajien 

verkostoitumiselle
•

Kanava lääkärityönohjaajien 
yhteystietojen ylläpitämiseen

Liittymällä alaosastoon 
voit vaikuttaa 

•
Lääkärien työnohjauksen saatavuuteen 

ja kehittämiseen
•

Työnohjaajaksi kouluttautumiseen
•

Lääkärityönohjaajan löytymiseen työyhteisöösi 
• 

Lääkärityönohjaajien yhteystietojen saatavuuteen
• 

Ei jäsenmaksua

Lisätietoja alaosastosta 
ja jäseneksi liittyminen: 

alaosaston johtokunta osoitteella 
kristiina.toivola@fimnet.fi tai

outi.seppala@kolumbus.fi

Kuvat: Panthermedia


