ELSA
erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen
seuranta- ja arviointijärjestelmä
Koulutusmateriaali:
Mervi Ryytty
koordinaattori, LT, neur el, OY ja OYS
mervi.ryytty@oulu.fi

ELSA
https://elsapalvelu.fi/kirjautuminen

Tulee käyttöön kaikille erikoistujille,
erikoistuvia kouluttaville ja
vastuuhenkilöille kaikissa
yliopistoissa ja kaikissa
koulutuspaikoissa.

• Materiaalin sisältö:
• Rakenne
• Käyttäjät/ roolit
• Käyttöönotto käytännössä
• Sisältö
• Käyttöönoton vaiheistus
• Lisätietoa
• Demo

Rakenne
• Koko erikoistumiskoulutuksen
sisältö
• Kaikille 5 yliopistolle ja kaikille
erikoisaloille (EL+ EHL)
• Yleisrakenne on kaikilla
erikoisaloilla samanlainen
• Osaamisperustaisuuden sisältö
on erikoisalakohtainen,
valtakunnallisesti kaikilla sama
• Lomakkeet (mm. koejakso)
• Hyväksymiskuittaus ja sähköinen
allekirjoitus
• Käyttö päätteellä tai
mobiililaitteella selaimessa,
erillistä mobiilisovellusta ei
tarvita

ELSA:n käyttäjät
Erikoistuva lääkäri

• Saa käyttöoikeuden opinto-oikeuden perusteella
• Järjestelmän keskiössä
• Hallinnoi omaa erikoistumisen etenemisestä

• Koulutuksen suunnittelu, eteneminen

Vastuuhenkilö
•
•
•
•
•

Oman alan erikoistujat omassa yliopistossa
Edistymisen seuranta
Asiakirjat, allekirjoitukset
Valmistuminen
Haka-kirjautuminen

Opintohallinnon virkailija

• Yliopistokohtaisesti näkee erikoistujat
• Opinto-oikeus, Koejakso, valmistuminen,
määrämuotoiset vaatimukset
• Haka-kirjautuminen

Kouluttaja / lähikouluttaja

• Arvioi ja ohjaa tavoitteiden saavuttamisessa
• Saa käyttöoikeuden erikoistujan valtuuttamana,
esimerkiksi arviointipyynnön yhteydessä (6kk)
• Tunnistautuu vahvalla tunnisteella
• Järjestelmä tunnistaa jo kirjautuneet
• Jos on opinto-oikeus toiselle alalle, ei voi kirjautua
kouluttajana (suunnitelmissa korjaus tähän)
• Erikoistuja antaa kouluttajan määräaikaisen roolin
oikeus nähdä erikoistumisen eteneminen

näkee koulutussuunnitelman
antaa arviointeja
osallistuu seurantakeskusteluihin

Käyttöönotto
käytännössä
•
•
•
•

•
•
•
•

https://elsapalvelu.fi/kirjautuminen
Maksuton
ELSA on vielä keskeneräinen, valmistuu syksy -22
Käyttöönotto porrastetusti, seuraa:
https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinenjatkokoulutus/elsa
ELSA infot
ELSA- näin pääset alkuun –materiaali
Käytöstä voi antaa ja toivotaan PALAUTETTA!
Käyttäjätuki ongelmatilanteisiin

Elsan toteutusvaiheen vaiheistus
Vaihe 1
Erikoistujan
ydintoiminnot

Vaihe 2
Erikoistujan muut sisällöt,
vuorovaikutus, muiden
roolien toiminnot

• Arvioinnit
• Suoritemerkinnät
(lokikirjatyyppiset)
• Koejakson arviointilomakkeet ja
koulutussopimus-lomake
• Asiakirjat
• Käyttäjäprofiilit
• Tunnistautuminen Kehi/testi
• Kouluttajien valinta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kirjautuminen – suomi.fi ja haka
Koulutussuunnitelman tekeminen
Seurantakeskustelut/ koosteet
Käyttöoikeuksien hallinta
Tunnistautuminen tuotanto
Teoriakoulutukset
Päiväkirjatoiminnot
Valmius pilottiin
Palaute

Vaihe 3
Integraatiot,
etenemisen seuranta,
valmistuminen
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Terveyskeskusjakson hyväksyminen
Asiakirjojen sähköinen allekirjoitus
Useamman erikoisalan tuki
Erikoistujan etenemisen seuranta
Opintohallinnon virkailijan
tarkistus- ja vahvistustoiminnot
Integraatiot
(opintotietojärjestelmät)
Johtamisopinnot,
säteilysuojelukoulutus ja kuulustelu
Valmistumiseen liittyvät
opintohallinnon virkailijan
toiminnot
Hallintatyökalut

Osaamisperustaisuus ELSA:ssa
• Koulutuksen perusajatuksena on, että valmistuvalla
erikoistujalla tulee olla erikoislääkäriltä edellytettävä osaaminen
• ELSA:ssa tavoitteet ja opinto-oppaan mukaiset vaatimukset ovat
näkyvillä, edistyminen kirjautuu reaaliaikaisena
• Koulutuksen suunnittelu!
Arvioinnit - Kouluttajan palaute auttaa erikoistujaa tunnistamaan omaa osaamistaan
Itsearviointi – auttaa pohtimaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita
Suoritemerkinnät – toistot vahvistavat osaamista
Päivittäiset merkinnät – mieleen palauttaminen, oppimisen vahvistaminen
Seurantakeskustelut – reflektio koulutuslääkärin kanssa

Erikoistuja pyytää – kouluttaja arvioi
Arvioitavat kokonaisuudet = EPAt, etapit
•
•
•
•
•

Lähikouluttaja arvioi
Yhdessä sovitusti toteutetaan
Teknisesti aloite erikoistujalta
Erikoistumisen etenemisestä vastuu erikoistujalla, lähikouluttaja auttaa havainnoimalla osaamista
Kouluttaja voi hyödyntää osaamisen arviointi –työkaluja, jotka tallennetaan ensin omalle laitteelle ja
liitetään ELSAan

Seurantakeskustelut
•
•
•
•
•

Koulutuslääkärin kanssa määrävälein, esim. 6kk
Erikoistuja aloitteen tekijä – kirjaa omat näkemykset
Koulutuslääkäri katselmoi edistymisen, tarvittaessa keskustelee lähikouluttajien kanssa
Peilataan aina suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
Keskustelussa yhteiset merkinnät

Miksi vaativuustasoa arvioidaan
• Erikoistuvan lääkärin omaa arviota ja kouluttajan arviota voi
vertailla
• Tunnistaa

• Antaa kuvaa erikoistuvan näkemyksestä suhteessa omaan
osaamiseen
• Ohjaa/ ”mahdollistaa” pyytämään arviointeja myös vaativista
tapauksista/ tapahtumista

• Luokittelu:
•
•
•
•

erittäin helppo
melko helppo
tavanomainen
melko vaativa

• erittäin vaativa

– helppo, tehtävässä ei haastavuutta (ei ohjaustarvetta)
– helppo, tehtävässä vain vähän haastavuutta (ei erityistä ohjaustarvetta)
– rutiinimainen, rutiiniosaamista vaativa tehtävä
– vaativa tehtävä, josta suoriutuminen haastaa ponnistelemaan,
mahdollisesti kertaamaan tietoja, taitoja (ohjaustarvetta on)
– erittäin vaativa tehtävä, josta suoriutuminen haastaa erityiseen
ponnisteluun, mahdollisesti tietojen, taitojen hankkimiseen
(ohjaustarvetta paljon)

Koulutussuunnitelma

• Koulutusjaksot
• Erikoistumista voi rytmittää eri jaksoihin ja niihin
voi suunnitella arvioitavia kokonaisuuksia (EPAt,
etapit)
• Koulutuksellinen kokonaisuus, esim. koejakso,
päivystys, vuodeosasto. Jokainen voi nimetä jaksot
itse tai ne voidaan suunnitella koulutuspaikoissa
• Voidaan liittää työskentelyjaksoon, ei pakollista
• Ei tarvitse tietää ajankohtaa, milloin kouluttautuu
näihin sisältöihin (muutoksiin on helppo reagoida)

• Henkilökohtainen koulutussuunnitelma
• Pitkän tähtäimen suunnitelma
• Suunnitellaan vastuuhenkilön/ kouluttajan kanssa
• Päivitetään esim. vuosittain, älä poista vanhoja
kirjauksia!

Koulutuksen toteutuminen -työskentelyjaksot
• Työskentelyjaksot
• Kirjauksena määrämuotoista työskentelyä opinto-oppaan vaatimusten
mukaisesti
• Kirjataan terveyskeskus/yo-sairaala/yo-sairaalan ulkopuolinen
• Kirjataan oma erikoisala/omaa erikoisalaa tukeva (ent.
reunakoulutus)/tutkimustyö/ terveyskeskustyö
• Kirjataan poissaolot, järjestelmään kirjattu perusperiaatteet hyväksymisestä
koulutukseen
• Tarkista aina opinto-oppaasta lopulliset vaatimukset

Koulutuksen sisällöllinen toteuma –
Seurantakeskustelut
• Seurantakeskustelut (seurantajaksot)
• Prosessi koulutuksen sisällön tarkasteluun
• Erikoistujan ja kouluttajan kesken määrävälein (esim. puolivuosittain)
• Poimitaan syötetty koulutusjakso, josta saadaan tavoitteet kyseiselle
seurantajaksolle
• Määritetään ajanjakso, jota tarkastellaan. Tämän perusteella järjestelmä
poimii tällä ajanjaksolla kirjatut arvioinnit, suoritteet ja teoriakoulutukset
• Katselmoidaan edistyminen suhteessa tavoitteisiin ja suunnitellaan tulevaa

Pakolliset ja vapaaehtoiset osat ELSAssa
• Määrämuotoiset sisällöt tulee olla ELSAan kirjattuna valmistumisen
yhteydessä (huom, siirtymäaika)

• Teoriakoulutukset, työskentelyjaksot (todistukset työskentelystä keskeytystietoineen)
• Koejakso (siirtymäaika)
• Säteilysuojelukoulutukset, johtamiskoulutukset ja kuulustelutiedot tulevat
opintotietojärjestelmästä

• Osaamisen arviointi

• 1.2.2020 jälkeen opinto-oikeuden saaneiden täytyy osoittaa osaaminen
valmistumisen yhteydessä

• Järjestelmän näkökulmasta vapaaehtoisia (mutta suositeltavia)

• Koulutussuunnitelma: koulutusjaksot, henkilökohtainen koulutussuunnitelma
• Osaamisen arviointi: Päivittäiset merkinnät, osalla erikoisaloista suoritteet (jos
erikoisala ei ole tuonut suoritteita, ne näkyvät tyhjänä, silloin niihin ei voi kirjata
merkintöjä), seurantakeskustelut

Alustava aikataulu, ELSA käyttöönotto

7.2.-30.4.2022
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Käyttöönoton laajentaminen
• Alustava suunnitelma, mahdollista viivästyä kehittämiseen liittyvien
yllätysten ja yliopistokohtaisesti integraatio-ongelmien vuoksi
• Pilottialat valtakunnallisesti
• SISU-yliopistot (TAY, HY) kesäkuun puolivälissä
• PEPPI-yliopistot (OY, UEF, TY) elokuussa

• Asteittainen laajentaminen alustava 8-10/2022
Kaikki, joilla on opinto-oikeus, saavat käyttöoikeuden
ELSAan
Tällä hetkellä eivät voi kirjautua kouluttajana
-> Luopukaa opinto-oikeuksista, joita ette aio suorittaa!

Pilottialat
Anestesiologia ja tehohoito
Ihotaudit ja allergologia
Lastentaudit
Lastenneurologia
Ortopedia
Syöpätaudit
Työterveyshuolto
Yleislääketiede

Erikoisalojen käyttöönotto 1/2
PORRAS 1, vko 35

PORRAS 2, vko 37

Gastroenterologinen kirurgia
Kliininen fysiologia ja
isotooppilääketiede
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Korva- nenä- ja kurkkutaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Neurologia
Radiologia
Suu- ja leukakirurgia

Akuuttilääketiede
Kliininen mikrobiologia
Endokrinologia
Kliininen neurofysiologia
Foniatria
Käsikirurgia
Fysiatria
Lastenkirurgia
Gastroenterologia
Lastenpsykiatria
Geriatria
Infektiosairaudet
Kardiologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kliininen hematologia
Kliininen kemia

Erikoisalojen käyttöönotto 2/2
PORRAS 3, vko 39

PORRAS 4, vko 41

Hammaslääketieteen alat
10 erillistä alaa, joille voidaan
tuoda erilliset osaamistavoitteiden
sisällöt

Liikuntalääketiede
Nefrologia
Neurokirurgia
Nuorisopsykiatria
Oikeuslääketiede
Oikeuspsykiatria
Patologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Reumatologia
Silmätaudit

Sisätaudit
Sydän- ja rintaelinkirurgia,
Terveydenhuolto
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia

Siirtymäajat ELSA-järjestelmän
käyttöönotossa
Kaikki lääketieteelliset yliopistot suosittelevat seuraavia käytäntöjä ELSAn käyttöönotossa:
• Kaikki erikoistuvat lääkärit ja erikoistuvat hammaslääkärit, joilla on voimassa oleva opintooikeus, siirtyvät käyttämään ELSA-järjestelmää ja tallentavat jatkossa opintosuorituksensa ELSAan.
• Erikoistujat, jotka valmistuvat n. vuoden sisällä, voivat kuitenkin halutessaan jättää
todistushakemuksen liitteineen tiedekuntaan joko paperisena tai ELSAn kautta. Jos
valmistumispyynnön tekee ELSAssa, käsittelyprosessi voi olla aiempaa sujuvampi, koska kaikki
dokumentit käsitellään sähköisinä ja saman järjestelmän sisällä (myös vaadittavat allekirjoitukset).
ELSAssa valmistuva erikoistuva voi helpommin tarkastaa suorituksensa ja työkertymänsä, ja
valmistumisen jälkeen hän saa itselleen myös yhteenvedon ELSAssa olevista tiedoista koottuna
pdf:ksi.
• Vanhan asetuksen 56/2015 mukaan erikoistuvat voivat käyttää myös osaamisen arviointi -osiota,
mutta se ei ole pakollista. He kuitenkin käyttävät ELSAn muita osioita ja tallentavat mm.
työtodistukset ja teoriakoulutuksen tiedot ELSAan.
• Koejaksoa parhaillaan suorittavat erikoistuvat: Jos koejakso on vasta alkamassa ja korkeintaan
koejaksosopimus on laadittu, voi arvioinnit tehdä ELSAssa. Jos koejakso on kesken,
arviointikeskustelut aloitettu ja osa papereista on jo täytettynä, suosittelemme, että prosessi
viedään myös loppuun paperilla. Paperillakin hyväksytty koejakso näkyy suoritusmerkintänä
ELSAssa.
• Valmistumiseen liittyvät vaatimukset pohjautuvat opinto-oppaaseen. Tarkista yksityiskohdat opintooppaastasi.

ELSA -koulutuksia
• Infot
• ELSA-järjestelmän käyttöönoton infotilaisuudet
| Lääketieteelliset.fi (laaketieteelliset.fi)

• ELSA –työkalu osaamisperustaisuuteen
• tallenne:
• Tiedotteet | Lääketieteelliset.fi
(laaketieteelliset.fi)

• Muuta materiaalia:
• ELSA – erikoistumiskoulutuksen seuranta ja
arviointi | Lääketieteelliset.fi (laaketieteelliset.fi)
• ELSA – näin pääsen alkuun
• Erikoislääkäri –lehti 1/2022
• Infoista tallenne

ELSA infot:
ti 3.5.22
ma 16.5.22
ke 25.5.22
to 16.6.22
ke 10.8.22
pe 19.8.22
ma 22.8.22
to 1.9.22
ke 7.9. 22
ti 20.9. 22
ma 3.10. 22
to 13.10.22

klo 14-16
klo 13-15
klo 15:30-17:30
klo 14-16
klo 13:30-15:30
klo 13-15
klo 13:30-15:30
klo 14-16
klo 14-16
klo 15:30-17:30
klo 14-16
klo 14:30-16:30

Click here to join the meeting
Click here to join the meeting
Click here to join the meeting
Click here to join the meeting
Click here to join the meeting
Click here to join the meeting
Click here to join the meeting
Click here to join the meeting
Click here to join the meeting
Click here to join the meeting
Click here to join the meeting
Click here to join the meeting

Testi: https://testi.elsapalvelu.fi/

Kiitos!

