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Korkeakoulujen välinen yhteistyö mahdollistaa moniammatillisen koulutuksen ja toimii pohjana 
tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilaisille, jotta he osaavat toimia yhdessä asiakaslähtöisesti 
ja turvata asiakkaan saumattoman hoitopolun. Tässä artikkelissa kuvataan dialogisen 
elintapaohjauksen menetelmää sekä moniammatillista koulutusta, joka toteutui pilottina Oulussa 
lääketieteen tutkinto-ohjelman ja hoitotyön tutkinto-ohjelman välisenä yhteistyönä. 
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Moniammatillisen osaamisen valmiudet sosiaali- ja terveysalalla 

Sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden tarpeet ovat yhä moninaisempia. Asiakkaan tarpeisiin vastaamiseen ei 
useinkaan riitä yhden tieteenalan viitekehys tai yksittäisen osaamisalueen hallinta. Myös tiedon lisääntyminen 
ja saavutettavuus sekä osaamisen vaatimusten lisääntyminen vaativat yksittäisen asiantuntijan sijasta 
monialaista ja -ammatillista yhteistyötä. Tätä osaamista tarvitaan laajasti sosiaali- ja terveydenhuollossa. [1] [2] 

Moniammatillisen osaamisen valmiudet luodaan opiskeluaikana. Tervaskanto-Mäentausta [3] tarkasteli 
väitöskirjassaan moniammatillisen simulaatio-oppimisen vaikuttavuutta. Väitöskirjassa korostettiin erityisesti 
sitä, että moniammatilliseen ajatteluun on kouluttauduttava jo opintojen alkuvaiheessa. Tutkimustulosten 
mukaan opiskelijat kehittyivät moniammatillisessa osaamisessa koulutuksen myötä ja hyöty moniammatillisesta 
koulutuksesta oli kiistaton.  

Pelkästään palvelujärjestelmän tunteminen ei riitä takaamaan moniammatillista osaamista vaan 
moniammatillisen työskentelyn taidot ja osaaminen edellyttävät opiskelua. Nykyisin moniammatillisuuden 
kehittämiselle koulutuksessa on suotuisat lähtökohdat, kun korkeakoulut korostavat sekä tutkimus- että 
opetusstrategioissaan tieteidenvälisyyttä. Yhdessä oppimisessa ei ole tarkoituksena yhdenmukaistaa eri 
ammattiryhmien osaamista ja tietopohjaa vaan sovittaa yhteen erilaisia tietopohjia ja osaamista. 
Moniammatillisesti järjestetyssä koulutuksessa eri alojen opiskelijat oppivat yhdessä, toisiltaan ja 
toisistaan. [4] [5] 

Dialoginen menetelmä asiakkaan elintapaohjauksessa 

Tutkimuksissa on todettu, että terveysvalmennuksella, jossa asiakkaan rooli ei ole pelkästään tiedon 
passiivinen vastaanottaja, päästään parempiin lopputuloksiin [6] [7]. Perinteisesti pääpaino elintapaohjauksessa 
on ollut tiedon lisäämisellä, ei asiakkaan toimijuuden ja sen esteiden määrittämisessä. Toimijuudella 
tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, miten asiakas asettautuu suhteessa muutoksen kohteeseensa, onko hän 
siihen nähden subjekti- vai objektipositiossa. Subjektipositiossa ollessaan asiakas on pystyvä ja kykenevä 
toimija elintapamuutoksensa suhteen ja pystyy aktiivisesti toimimaan oman tilanteensa edistämiseksi. Usein 
kuitenkin asiakas on eriasteisessa avuttomuuden tilassa suhteessa muutoksen kohteeseensa, eli 
objektipositiossa. Toimijuuden esteet estävät asiakasta pääsemään subjektipositioon. Dialoginen ohjaus on 
menetelmä, jonka avulla terveydenhuollon työntekijä tavoittaa asiakkaansa näkökulman ja pystyy näin 
tuloksellisemmin tukemaan asiakkaansa toimijuutta. Dialoginen työskentelyote lähtee siitä, että työntekijä 
luopuu kaikista omista ennakkokysymyksistään ja -olettamuksistaan. Dialogisen ohjauksen tavoite on auttaa 
asiakasta löytämään uusi näkökulma muutoksen kohteeseen ja samalla voimaannuttaa asiakasta suhteessa 
elintapamuutokseensa 

Erityisen tärkeää on onnistua luomaan luottamuksen ilmapiiri, jossa ohjaaja on ohjattavan puolella, yhdessä 
etsimässä ratkaisua asiakkaan ongelmaan. Keskustelun ja kuuntelemisen avulla selvitetään toimijuuden esteet 
eli miksi elintapamuutos on haasteellinen juuri kunkin yksittäisen asiakkaan kohdalla. On tärkeää tunnistaa ja 
pysytellä asiakkaan lähikehityksen vyöhykkeellä eli siellä missä asiakas pystyy toimimaan. Vain tämän 
vyöhykkeen sisällä toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttavia ja luovat edellytyksiä asiakkaan itseymmärryksen 
ja toimijuuden kehittymiselle. Tämän vuoksi työntekijän hyvää tarkoittavat neuvot ja ratkaisuehdotukset eivät 
toimi, jos ne tuntuvat asiakkaalle vierailta. Asiakkaan itsehavainnointi ja sen laatu ovat työntekijän tärkein 
apuväline matkalla elintapamuutokseen [8].  

Työntekijän tulee myös osata ohjata asiakasta tavoitteiden asettamisessa, joiden tulee olla asiakaslähtöisiä eikä 
terveydenhuoltolähtöisiä. Elintapaohjauksessa usein käytetyt erilaiset kyselylomakkeet ovat vain apuväline eikä 
niiden pidä antaa hallita ja häiritä vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Asiakas pääsee kertomaan omat 
ajatuksensa ja mielipiteensä, tulee kuulluksi ja näin hän saa kokemuksen, että kykenee itse tekemään 
toivomansa muutoksen elämässään. [8] 

Elintapa-asioista keskustellessa asiakas tulee usein tilanteeseen varauksella, psyykkisten suojiensa sisässä. 
Merkkejä tästä voivat olla esimerkiksi vähättely, kiistäminen, vihaisuus, naureskelu, ivallisuus tai hyökkäävyys. 
Työntekijä ei voi ohittaa havaitsemiaan asiakkaan suojia, koska ne saattavat toimia esteenä 
elintapamuutokselle, eli työntekijän tulisi osata ja uskaltaa keskustella suojien merkityksestä asiakkaan kanssa. 
Asiakaskohtaamisissa näyttäytyvät usein myös psyykkiset dissosiaatioilmiöt, jolloin asiakkaalla ei itselläänkään 
ole suhdetta omaan perimmäiseen ongelmaansa, ja myös nämä ilmiöt tulisi terveydenhuollon työntekijöiden 
tunnistaa [9]. 
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Pilotista toimintaan 

Oulun yliopiston lääketieteellisellä tiedekunnalla ja Oulun ammattikorkeakoululla on ollut yhteisiä 
moniammatillisia opintoja ja harjoitteluja vuodesta 2010 lähtien. Lääketieteen ja terveysalan opiskelijat ovat 
tehneet yhteisiä harjoittelupäiviä Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa ja Oulun ammattikorkeakoulun 
simulaatioympäristössä. Keväällä 2019 korkeakoulujen ja Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen yhteistyönä 
pilotoitiin potilaslähtöinen elintapaohjaus -opintojakso. Molempien korkeakoulujen 
opetussuunnitelmauudistusten myötä heräsi ajatus nostaa elintapa-asiat omaksi kokonaisuudekseen, aiemmin 
ne ovat sisältyneet eri oppiaineiden yhteyteen. Opetus koettiin tärkeäksi toteuttaa moniammatillisena 
koulutuksena, jotta vahvistettaisiin terveysalan ammattilaisten osaamista tukea yhtenäisesti potilasta 
elintapamuutoksessa. Pilottiin osallistui yhteensä 28 korkeakouluopiskelijaa. Pilotin alussa opiskelijat opiskelivat 
elintapoihin ja elintapamuutoksiin liittyviä asioita sekä asiakkaan dialogista ohjaamista. Pilotin edetessä 
opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat elintapaohjausta ryhmäohjauksena valitsemastaan teemasta 
Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen vapaaehtoisille asiakkaille. Ryhmäohjausta seurasi yksilöohjaukset niihin 
ilmoittautuneille asiakkaille. Yksilöohjauksia oli kaksi: Ensimmäisessä ohjauksessa yhdessä asiakkaan kanssa 
opiskelijat laativat asiakaslähtöisiä tavoitteita elintapamuutoksille ja toisella kerralla, seurantakäynnillä, 
arvioitiin elintapamuutoksen toteutumista ja luotiin uusia asiakaslähtöisiä tavoitteita kannustamaan asiakasta 
jatkamaan elintapamuutosta.  

Pilotista kerätyn palautteen perusteella opiskelijat kokivat kehittyneensä asiakkaan dialogisessa ohjaamisessa, 
jossa korostui avointen kysymysten käyttäminen ja asettautuminen kannattelevaan vuorovaikutussuhteeseen 
asiakkaan kanssa. He saivat valmiuksia käyttää dialogista ohjausmenetelmää tulevaisuudessa ammattilaisina. 
Moniammatillisessa opiskelussa opiskelijat pystyivät hyödyntämään toistensa vahvuuksia ja oppivat toinen 
toisiltaan. Moniammatillinen oppimiskokemus oli opiskelijoiden mielestä erittäin onnistunut.  

Syksyllä 2019 potilaslähtöinen elintapaohjaus -opintojakso toteutuu kaikille lääketieteen kolmannen lukuvuoden 
ja osalle terveysalan toisen lukuvuoden opiskelijoista. Pilottivaiheen opintojaksoa on laajennettu sisällöltään ja 
sitä on kehitetty palautteiden perusteella vastaamaan opiskelijoiden tarpeita. Lääketieteen 
opetussuunnitelmassa potilaslähtöinen elintapaohjaus on integroitu opintojaksoon “Potilaan kohtaaminen ja 
sairauksien ennaltaehkäisy sekä moniammatillinen elintapaohjaus”. Terveysalan opinnoissa vastaavasti 
elintapaohjaus on “Kansantauteja sairastavan asiakkaan hoitotyön” alla. Kolmannen sektorin toimijoita ja useita 
kouluja sekä paikallinen seurakunta ovat mukana syksyn opintojaksossa asiakkaana. Samalla kolmannen 
sektorin toimijat tulevat tutuiksi opiskelijoille.  

Lopuksi 

Asiakaslähtöinen toiminta edellyttää moniammatillista osaamista ja sitä, että kaikki tiimin jäsenet osaavat 
yhtenäisesti tukea asiakkaan toimijuutta elintapamuutoksessa. Pilotista saatujen palautteiden perusteella 
opiskelijat kuvasivat saaneensa vahvistusta moniammatilliseen työskentelyyn. He kokivat myös oppineensa 
tarkastelemaan asiakasta aktiivisena toimijana, oman tilanteensa asiantuntijana ja sen pohjalta he kykenivät 
hakemaan asiakaslähtöisiä tavoitteita ja arvioimaan toimintansa vaikuttavuutta. Asiakkaat kertoivat saaneensa 
heille merkityksellistä ja kohdallista ohjausta. 
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Tiivistelmä: Moniammatillinen koulutus on perusta myöhemmälle moniammatilliselle osaamiselle. Oulussa on 
toteutettu korkeakouluyhteistyönä asiakaslähtöinen elintapaohjaus -opintojakso, jossa Oulun yliopiston 
lääketieteen opiskelijat ja Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat harjoittelevat erilaisissa 
työelämäpaikoissa asiakaslähtöistä elintapaohjausta. Asiakas on oman tilanteensa aktiivinen asiantuntija ja 
elintapaohjauksessa onkin merkittävää syventää asiakasymmärrystä. Dialoginen ohjaus on menetelmä, jonka 
avulla terveydenhuollon työntekijä tavoittaa asiakkaansa näkökulman ja pystyy näin tuloksellisemmin 
tukemaan asiakkaansa toimijuutta. Työntekijän on keskeistä tunnistaa ja pysytellä asiakkaan lähikehityksen 
vyöhykkeellä eli siellä missä asiakas pystyy toimimaan. Vain tämän vyöhykkeen sisällä toteutetut toimenpiteet 
ovat vaikuttavia ja luovat edellytyksiä asiakkaan itseymmärryksen ja toimijuuden kehittymiselle. Dialogisessa 
ohjauksessa huomioidaan vahvasti myös asiakaslähtöisten tavoitteiden asettaminen, jotka nimensä mukaisesti 
lähtevät asiakkaan ei organisaation tarpeista. Näin luodaan perusta asiakaslähtöisyydelle koko ohjausprosessin 
ajan. 
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