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Sidonnaisuudet

• LT, neurologian erikoislääkäri

• Oulun yliopisto ja OYS

• Erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen koordinaattori , 
erikoislääkäri

• Tehtävät/ luottamustoimet

• Koordinaatiojaosto, kutsuttuna

• Valtakunnallinen ammatillinen 
jatkokoulutustoimikunta

• Alueellinen ammatillinen jatkokoulutustoimikunta, vp

• Alueellinen neuvottelukunta, kutsuttuna

• ELSA:n toimittajaan ei sidonnaisuuksia
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Infon sisältö

• ELSAn esittely

• Pilotin käytännön toteutus ja tavoitteet

• Haku pilottiin

• Keskustelua



Käyttäjät

Erikoistuva lääkäri
• Saa käyttöoikeuden opinto-oikeuden 

perusteella
• Käyttää ELSAa eniten

Vastuuhenkilö 
• Yliopisto – erikoisala
• Oman alan erikoistuvat lääkärit
• Edistymisen seuranta
• Pilotissa kouluttajan toiminnallisuudet

Opintohallinnon virkailija
• Rajattu, pieni käyttäjämäärä
• Opinto-oikeus, valmistuminen, tilastot

Kouluttaja / lähikouluttaja
• Kutsutaan käyttäjäksi sähköpostilla
• Tunnistautuu vahvalla tunnisteella
• Järjestelmä tunnistaa jo kirjautuneet
• Antaa arviointeja

• Erikoistuva lääkäri antaa kouluttajan
määräaikaisen roolin

oikeus nähdä erikoistuvan lääkärin tietoja

oikeus tehdä määräaikaisarviointeja

oikeus kommentoida koulutussuunnitelmaa





ELSA:n arviointi
• Ensimmäisenä kehitetty osa

• Sisällön suunnitteluun perustettiin työryhmä 8/2020

• Koulutuksen koordinaattoreita: OY, HY, TY

• Verkkopedagogit (HY, OY (TTH))

• Erikoisalat: yleislääketiede, gynekologia, kirurgia, 
isotooppilääketiede, TTH 

• Arviointi:

• Suoritemerkinnät (ent. lokikirja)

• EPA-arvioinnit tai etapit – arviointipyynnöt 
lähikouluttajalle tai kouluttajalle

• Itsearviointi

• Arviointikoosteet / seurantakeskustelut



Osaamisperustaisuus ELSA:ssa

• Koulutussuunnitelman merkitys 
• Henkilökohtainen koulutussuunnitelma – pitkän tähtäimen suunnitelma
• Koulutusjaksot – jaksokohtainen, jokaisen yksilöllisesti räätälöitävissä
• Jaksolle voidaan suunnitella tavoitteet

• Opinto-oppaan mukaisesti erikoisala voi tuoda työssä arvioitavat 
kokonaisuudet EPA- tai etappi-pohjaisena arviointina
• Järjestelmän perusrakenne on molemmissa sama
• Erikoisala voi valita, kumpaa muotoa hyödyntää

• Erikoislääkäri luokitellaan oman erikoisalansa mukaan, joten hänelle 
näkyvät vain oman erikoisalan EPA:t ja suoritemerkinnät

• Päiväkirja
• Seurantajaksot/ keskustelut



Elsan toteutusvaiheen vaiheistus
Vaihe 1 

Erikoistujan 

ydintoiminnot

• Arvioinnit
• Suoritemerkinnät 

(lokikirjatyyppiset)
• Koejakson arviointilomakkeet ja 

koulutussopimus-lomake
• Asiakirjat
• Käyttäjäprofiilit
• Tunnistautuminen
• Kouluttajien valinta

Vaihe 3 

Dashboard

• Loppukuulustelu 
(erikoislääkärikuulustelu)

• Tiedotteet/yksisuuntainen viestintä
• Valmistumiseen liittyvät 

opintohallinnon virkailijan 
toiminnot

• Hallintatyökalut
• Arkistointi
• Integraatiot

• Arkistointi, Kopi
• Opintotietojärjestelmät

Vaihe 2 
Suunnitelmat, oppaat ja 
vuorovaikutus

• Koulutussuunnitelman tekeminen
• Koulutustietojen täyttö ja ylläpito
• Puolivuotiskeskustelut/määrävälein 

koosteiden tekeminen annetuista 
arvioinneista

• Tunnistautuminen tuotanto (suomi.fi, haka?)
• Käyttöoikeuksien hallinta (käsin)
• Erikoistujan etenemisen seuranta
• Opintohallinnon virkailijan tarkistus- ja 

vahvistustoiminnot
• Työskentelyjakso-kirjausten hyväksynnät
• Asiakirjojen sähköinen allekirjoitus
• Integraatiot (opintotietojärjestelmät)

Pilotissa mukana



Elsan esittely
Protoversio ja testiympäristö

• https://gofore.invisionapp.com/console/share/531N2ER0E6/483524425

• testi.elsapalvelu.fi

https://gofore.invisionapp.com/console/share/531N2ER0E6/483524425


Pilotin aikataulu
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Haku

Valinta

Erikoisalat
valmistautuvat

Gofore
valmistautuu

Infot

Pilotti

• Tärkeitä päivämääriä:

• Haku 29.9. klo 15 mennessä

• Erikoisala tuo valmiit 
osaamistavoitteet ja 
suoritemerkinnät 5.11. mennessä

• Pilotin aloitus tammikuussa -22



Käytännössä

• Maksuton

• Aloitetaan rajatulla porukalla – Sitoutuminen!

• Erikoisalat pääsevät käyttämään ELSAn valmiita osia

• Järjestelmän toteutus on kesken, kaikki osat eivät ole 
käytössä

• Valmiiden osien käyttö todellista, tiedot tallentuvat

• Järjestelmää täytyy käyttää ja ANTAA PALAUTETTA!

• Pilotin jälkeen käyttö jatkuu

• Käytön laajentaminen asteittain pilotin jälkeen



Miten erikoisalat valitaan?

• Oulun yliopisto

• Max 50 erikoistuvaa lääkäriä

• Erikoisaloja mukaan 3-4

• Erilaisia erikoisaloja

• Osaamistavoitteiden määrittely on pitkällä ja arviointia on jo 
toteutettu yksikössä

• Osalla erikoisaloista olisi hyvä olla myös tarve suoritemerkinnöille

• Haku lomakkeella 29.9. klo 15 mennessä 

• Valinta toteutetaan yhdessä Goforen ja sOHRY:n kanssa



Miten erikoisalat voivat valmistautua?

• Osaamistavoitteiden määrittely valtakunnallisesti (Epat/ etapit)

• Arviointien aloittaminen/implementointi yksikössä 

• Tutustuminen ELSA:n rakenteeseen

• Käyttäjien ja erikoisalojen tietojen oletetaan olevan vakiot pilotin ajan

• Valmistautuminen ei mene hukkaan, joka tapauksessa 
osaamisperustaisuus kuuluu koulutukseen ja ELSA tulee käyttöön 
kaikille



Toteutus

• Pilotin käynnistyminen, opastus, käyttäjätuki

• Kyselyt 

• Alussa

• Keskivaiheessa

• Pilotin päätteeksi

• Jatkuva palautteen keruu

• Palvelun käyttö, käyttöaika, käytettyjen sivujen 
seuranta

• Järjestelmän käyttö ja palaute!



Oulun yliopistoKiitos!                 Kysymyksiä??    mervi.ryytty@oulu.fi

mailto:mervi.ryytty@oulu.fi

