
 Hei, yleislääketieteen erikoistujat ja ohjaajat/kouluttajat 

 

Paljon on tapahtumassa yleislääketieteen oppialalla sekä valtakunnallisesti erikoislääkärikoulutuksen 

saralla. Yleislääketieteellä Merja Ellilä on downshiftaamassa ja ammatillisen jatkokoulutuksen 

vastuuopettajana on jatkamassa Veera Veromaa. Ole yhteydessä jatkossa näissä asioissa Veeraan 

(veera.veromaa@utu.fi) tarvittaessa.  

****** 

UUDET NETTISIVUT  

Yliopiston verkkosivut ovat uudistuneet ja yleislääketieteen erikoistuville sekä ohjaajille/kouluttajille 

on luotu omat nettisivut yliopiston yleislääketieteen sivujen yhteyteen. Jatkossa sieltä löytyvät 

koottuna yhteen paikkaan kaikki ajankohtaiset asiat.  

ERIKOISTUJAT 

OHJAAJAT/ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTTAJAT 

****** 

VALTAKUNNALLISET JATKOKOULUTUSSOPIMUKSET TERVEYSKESKUKSISSA 

Tarkoitus on kehittää valtakunnallisesti erikoislääkärikoulutusta ja saada kulttuurimuutosta kohti 
STM:n ohjeistamaa osaamisperustaisuutta. Erikoislääkärikoulutusuudistuksen myötä on 
yhtenäistetty valtakunnallisia käytäntöjä ja kehittämiskohteemme on parantaa 
erikoislääkärikoulutuksen laatua. 
 
Muutoksia: 

 Ohjaajaoikeudet: Lähiohjaaja-oikeus ja valmennus ovat uusi asia, mikä lanseerattiin nyt 
erikoislääkärikoulutusuudistuksen myötä valtakunnallisesti.   

 Koulutusterveyskeskukset: Yliopisto tiedottaa erikoistuvia sekä YEK:ssa olevia lääkäreitä 
ja heidän ohjaajiaan/kouluttajiaan siitä, että 1.8.2019 alkaen solmitut työsuhteet 
hyväksytään erikoistumispalveluksi vain terveyskeskuksissa, jotka ovat solmineet 
valtakunnallisen koulutussopimuksen yleislääketieteen koulutuksesta yliopiston ja 
sairaanhoitopiirin kanssa. 
 

****** 

ERIKOISTUJAT 

 

- Tarkasta uudet nettisivut 

- Tarkasta oma työpaikkasi, onko se koulutusterveyskeskus, jos olet vaihtamassa työpaikkaa ja 

työsopimus alkaa 1.8.2019 jälkeen 

- Erikoistujille on luotu kiertävä seminaarirunko, josta voi kerätä erikoistumiseen liittyvät oppialan 

omat seminaarit suunnitelmallisesti (vaatimukset: 20h vanhoilla erikoistujilla ja 40h 1.1.2019 

jälkeen opinto-oikeuden saaneilla). Seminaarit perustuvat alan valtakunnallisiin tavoitteisiin 
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2019-2022. Päivämäärät punaisella ovat vielä varmistumatta ja seminaarin ohjelma sekä 

ilmoittautumislomake tulevat nettisivuille n 2kk ennen seminaaria.  

 

- Seuraava STARTTI-seminaari erikoistujille ja heidän ohjaajilleen on ke 30.10.2019 klo 9-15. 
Seminaari on ensisijaisesti uusille valintamenettelyn kautta tuleville hakijoille, mutta mukaan 
mahtuu mahdollisesti muitakin (osallistujamäärä max 20). Joten, jos sinulla on opinto-oikeus ja 
jostain syystä vielä STARTTI suorittamatta, niin ole yhteydessä yleislääketieteen erikoislääkäri, 
kliininen opettaja Veera Veromaahan. 

      

Seuraavat 2019 erikoistujien koulutukset: 

16.05. Erikoistujaseminaari (myös kouluttajille/ohjaajille): Satshp, huom. HARJAVALTA.  

 Infoa uudistuksista + sähköinen lokikirja 

 Ohjelma 

 Ilmoittautumislinkki     

22.05. Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivä  

 Päivän ohjelma 

 ilmoittautumislinkki  

 

05.09. Erikoistujaseminaari: päivän polttava aihe (aihe voi vielä muuttua) 

26.09. Erikoistujaseminaari: SATSHP, Pori 

01.10. Erikoistujaseminaari: Motivoiva haastattelu 

10.10. Erikoistujaseminaari (Vaasa, aamupäivä)  

30.10. Erikoistujaseminaari: Startti 

20.11. Erikoistujaseminaari: Riskipaja 

xx.11. YEK teoriakoulutuksen lähipäivä, sairausvakuutus (pvm varmistumatta) 

 
****** 

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTTAJILLE/ LÄHIOHJAAJILLE (+ JUONNELÄÄKÄREILLE) 

 Jokaisella jatkokoulutusta suorittavalla lääkärillä tulee olla terveyskeskusjaksolla nimetty 

lähiohjaaja tai erikoislääkärikouluttaja 

 Valmennukset lähiohjaajille ja erikoislääkärikouluttajille 2019–2021 (taulukossa punaisella 

vielä varmistumattomat päivät) 

 Seuraavat valmennukset: 

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajan valmennus järjestetään kolmena kahden päivän 

koulutusosiona. Kohderyhmänä terveyskeskuksissa kouluttajina toimivat yleislääketieteen 

erikoislääkärit.  

Aikataulu 2019:  

Osa I 23-24.5.2019, Harjattulan kartano, Turku   

 Ohjelma  ja    Ilmoittautuminen 

 Osa II 10-11.9.2019, Osa III 5-6.2.2020 
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Orientoidu ohjaukseen                                                                                                                      

Ke 2.10.2019 klo 9-15, Turku 

Päivän kestoinen valmennus on tarkoitettu YEK-vaiheen ja 9 kk:n terveyskeskusjakson 

ohjaustyötä aloitteleville yleislääketieteen erikoislääkäreille tai pitkän kliinisen kokemuksen 

omaaville terveyskeskuslääkäreille  

 Valmennus sopii erityisesti sellaisille, joille ei ole kertynyt kovin paljon kokemusta tai 
tietämystä aikuisen oppimisesta tai kollegojen ohjauksesta 

 Päivän aikana paneudutaan mm. ohjaajan taitoihin, aikuisen oppimisen perusteisiin sekä 
ohjaustilanteiden suunnitteluun.                     

 

Alueelliset ohjaajien ja kouluttajien päivät (vanha juonne- ja ohjaajalääkäripäivä)      

Satakunta (Harjavalta) to 16.5.2019 

 Satshp erikoistujaseminaari (myös kouluttajille/ohjaajille) 

 Infoa uudistuksista + ota haltuun uusi sähköinen lokikirja Doctornal 

 Ohjelma 

 Ilmoittautumislinkki                                                                                                                                             

 

Vaasan seutu (Vaasa) ke 9.10.2019  

Satakunta (Pori) ke 16.10.2019  

Varsinais-Suomi (Turku) ti 19.11.2019  

***** 

 

SATAKUNTA   

Täydennyskoulutukset kevät 2019  

(Yleislääkäreiden täydennyskoulutukset ovat kuun viimeinen torstai elo-syys-loka-marraskuu; sekä 

tammi-helmi-maalis-huhti-toukokuussa (ellei arkipyhävapaa aiheuta siirtoa) 

 

25.4. Allergiat (Pori)      

6.6. Virtsaamisongelmat (Pori) 

  
Porin 2019 jatko- ja täydennyskoulutuksista lisätietoja:  
aluekouluttaja Katriina Lähteenmäki; katriina.lahteenmaki(at)pori.fi tai  
aluekoordinaattori Johanna Segerroos; johanna.segerroos(at)pori.fi 
 
VAASA 
 
Opetushoitajana ja jatkokoulutuksen aluekoordinaattorina Vaasan alueella toimii Ann-Sofi Vestman 
(ann-sofi.vestman@vaasa.fi). Hän on yhteyshenkilö Vaasan sairaanhoitopiirin alueella 
yleislääketieteen jatkokoulutusta suorittavien lääkärien, koulutuspaikkojen ja Turun yliopiston välillä. 
Vaasan kaupungin koulutusylilääkäri Tanja Eriksson (Tanja.Eriksson@vaasa.fi) on myös aktiivisesti 
mukana alueen jatkokoulutustoiminnassa. 
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****** 

MUITA TAPAHTUMIA: 

EGPRN:n konferenssi Tampereella 9-12.5.2019 ja sen yhteydessä Perusterveydenhuollon 

monitieteiset tutkimuksen päivät 

GPF kevätkoulutus 29.5.2019 

Ulkomaiset koulutukset 

***** 

MATKA-APURAHA  
 
Lääketieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi ammatilliseen jatkokoulutukseen tarkoitetun 
matka-apurahan/matkakulukorvauksen 1.6. – 31.12.2019 välisenä aikana tehtäviä matkoja varten.  
Matka-apurahaa/matkakulukorvausta voivat hakea erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin 
koulutusta suorittavat opiskelijat. Lisätiedot hakemiseen, matka-apurahan/matkakulukorvauksen 
käyttämiseen sekä hakemuksen hylkäämisen perusteisiin liittyen löytyvät ammatillisen 
jatkokoulutuksen sivuilta. Hakuaika on 18.3. – 10.5.2019.  

***** 

DOCTORNAL – SÄHKÖINEN LOKIRJA 
 
Olemme kehittäneet sähköisen lokikirjan yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen seurantaan.  
Uudet erikoistujat on ohjattu käyttämään tätä ja vanhat ovat myös tervetulleita. Lokirjaan keräät tk-
jaksosi, sairaalajaksosi, kaikki koulutukset, johtamiskoulutuksen ja tarvittaessa voit keskustella 
kouluttajasi tai yliopiston vastuuhenkilön kanssa.  
 
Rekisteröidy Doctornal. Voit kirjautua roolisi mukaan joko erikoistujana (vaatii utu-tunnuksen) tai 
kouluttajana/ohjaajana (ei tarvita utu-tunnusta).   
 
Testaa rohkeasti!  Anna palautetta! Kysymyksiin ja palautteeseen vastaamme tarvittaessa Veera 
Veromaa tai Merja Ellilä (etunimi.sukunimi@utu.fi). 
 

***** 

NUORET GP’T  
 
Nuoret Gp:t järjestävät kolmannet Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivien etkot koulutuksen ja 
yhdessäolon merkeissä. (ei ikärajaa, keski-ikäiset GPtkin tervetulleita) 
 
Ohjelma 
 
Missä: Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18, Cygnaeus-kabinetti 
Milloin: ti 21.5. kello 18.30-21 
Ilmoittautuminen: tjtikk@utu.fi/ 0505667378 torstaihin 16.5. mennessä 
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Koulutus on kaupallisista sponsoreista riippumaton tilaisuus, joten illallinen on omakustanteinen. 
 

***** 

YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN VIRAT VSSHP:SSÄ 
 
Yleislääketieteen käytössä on kaksi yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin koulutusvirkaa Turun 
yliopistollisessa keskussairaalassa.  Virat ovat määräaikaisia ja ne on jaettuna kahdeksaksi 3 kk 
erikoistumisjaksoksi. Virat täytetään 1. tammikuuta lähtien koko kalenterivuoden ajaksi.  
 
Hakuilmoitus julkaistaan elokuun lopussa tai syyskuun alussa Lääkärilehteen, kuntarekryyn ja 
VSSHP:n sivuille. 
 
Nyt olemme saaneet uuden viran EPLL:n akuuttilääketieteelle. Virka tulee elokuun hakuun kahden 
aiemman eval-viran lisäksi, mutta mahdollisuus päivystys-eval:lle on jo syksyllä (8-12/2019, minimi 
3kk).  
 
Yle-erikoistuvien viesti on ollut, että akuuttilääketieteen työyhteisö auttaa hyvin ja tukee työssä 
hyvin. Lisäksi siellä oppii erittäin hyvin juuri sen, mitä potilaita kannattaa lähettää päivystykseen ja 
mitä kannattaa pyrkiä hoitamaan terveyskeskuksessa. Viesti on myös ollut, että siellä oppii 
akuuttihoidosta runsaasti neurologian, kirurgian, traumojen ja sisätautien osalta.  
 
Ole rohkeasti yhteydessä yleislääketieteen erikoislääkäri, kliininen opettaja Pieta Sundqvistiin, jos 
syksyn työt akuuttilääketieteellä kiinnostavat. 

***** 

KETJULÄHETTITOIMINTA 

Ketjulähettitoiminta on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja alueen perusterveydenhuollon 

välinen täydennyskoulutus- ja yhteistyömuoto. Ketjuläheteiksi viikon mittaisille jaksoille 

erikoissairaanhoitoon Tyksin sairaaloihin voivat lähteä alueen terveyskeskuslääkärit.   

Toiminta on käytännönläheistä ammatillista täydennyskoulutusta, jonka tavoitteena on lisätä 

yhteistyötä ja verkostoitumista alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.  

 

Lisätietoja kliininen opettaja, yleislääketieteen erikoislääkäri Elina Bergman 

***** 

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN VALINTAMENETTELY 

Entinen erikoislääkäritutkinto muuttui erikoislääkärikoulutukseksi ja koulutuksen ohjausvastuu 

siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). Samalla 

perustettiin STM:n alainen koordinaatiojaosto uudistusta valmistelemaan. Seuraava Asetusluonnos 

on edelleen lausuntokierroksella.   

1.1.2019 alkaen erikoislääkärikoulutukseen pitää hakea valtakunnallisen Opintopolku- ohjelman 

kautta. Yleislääketiede on ollut mukana pilotoimassa valintamenettelyä 2/2019 haussa. Jatkossa 
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haku tulee toteutumaan syksystä 2019 alkaen 2 kertaa vuodessa (helmikuussa ja syyskuussa). 

Hakija voi valita enintään kolme hakukohdetta. Alkupisteitä saa valinnan ensisijaisuudesta (2p) , 

tieteellisestä toiminnasta (max 8 p) sekä työkokemuksesta (max 10 p).  Lisäksi hakija laatii 

motivaatiokirjeen, jossa hän perustelee, miksi haluaa kyseiselle erikoisalalle. Kirjettä ei pisteytetä, 

mutta sitä käytetään haastattelujen pohjana. Pisteytyksen jälkeen hakijat kutsutaan (aloituspaikkoja 

20 eli 40 voidaan tarvittaessa kutsua) yleislääketieteen Startti-seminaariin ja sitä seuraavaan viiden 

viikon verkkokurssiin, jonka aikana laaditaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma 

erikoislääkärikoulutukseen. Tämä pisteytetään. Mikäli hakija saa ehdollisen opinto-oikeuden, niin 6 

kk koejakso (sisältäen kaksi vastaanoton havainnointiarviota ja lähiesimiehen lausunto) tulee aloittaa 

vuoden sisällä ehdollisen opinto-oikeuden päätöksestä. Tänä aikana on vielä mahdollista harkita 

erikoisalan sopivuutta.  

Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta on päättänyt, että 1.1.2019 alkaen uudet opinto-oikeudet 

rajataan myös ajallisesti. Opinto-oikeus erikoislääkärikoulutukseen on voimassa kymmenen vuotta. 

Vastaavasti lyhenee opinto-oikeus yleislääketieteen erityiskoulutukseen kuuteen vuoteen.  

Osaamisperustaisuus 

Erikoislääkärikoulutuksen uudistuksessa jatkossa mennään kohti osaamisperusteisuutta entisen 

”aikaperusteisuuden” sijaan.  Koulutusaika tämän myötä saattaa lyhentyä ollen kuitenkin vähintään 

viisi vuotta.  Jatkossa voitaneen erikoisalakohtaisesti päättää erikoislääkärikuulustelun 

tarpeellisuudestakin.  Toivottavasti saamme tulevaisuudessa myös toimivat koulutusväylät myös 

perusterveydenhuollon ”klinikkaan”! 

Erikoislääkärikoulutuksen muuttuminen osaamisperusteiseksi vaatii jatkossa myös 

kouluttaja/ohjaajakoulutuksen kehittämistä/lisäämistä. Arviointihan tapahtuu klinikoissa ja 

yleislääketieteen klinikka on tavattoman laaja, koulutusterveyskeskukset perusterveydenhuollossa. 

Yhtenä uudistuksen tavoitteena onkin yhteistyön lisääminen palvelujärjestelmän ja yliopiston välillä. 

Satsataan siis yhdessä myös tähän asiaan kehittämistyössä!  

 

ERIKOISLÄÄKÄRIKUULUSTELU (SÄHKÖINEN EXAM-TENTTI, 2H 55MIN) 

Yleislääketieteen sähköinen tentti 7.5. klo 8-11 ja ke 16.10. klo 8-11 

Seuratkaa seuraavia verkkosivuja: utu valtakunnallinen kuulustelu ja valtakunnalliset sivut   

****** 

 
 
Iloista kevättä! 
 
Toivoo yleislääketieteen väki 
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