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Erikoislääkärikoulutuksen uudistus – tarvittavat 
kouluttajaresursoinnit palvelujärjestelmässä

”SELY näkee tarpeelliseksi, että erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen laadullista onnistumista varmistetaan tukemalla 
lähikouluttajina toimivien erikoislääkärien tehtävää terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.”

Kysymykset selvitystyöryhmälle:

1. Kuinka paljon lähikouluttajien työpanosta sairaaloissa tarvitaan erikoisaloittain suhteutettuna erikoistuvien 
määrään, niin että laadukas koulutus toteutuu ympäri vuoden ottaen huomioon erikoislääkärien poissaolot?

2. Mikä on paras käytännön toteutustapa: lisätäänkö koulutuslääkärien määrää yhteistyössä yliopiston kanssa, 
luodaanko palvelujärjestelmän sisälle toinen erillinen ohjaajalääkärijärjestelmä vai vahvistetaanko yleisesti jokaisen 
erikoislääkärin koulutusosaamista?

3. Miten erikoistuvien lääkärien ja erikoislääkärien työt ja työajan käyttö koordinoidaan vastaamaan ohjaustarpeita? 

4. Miten suuri on lähikouluttajien pedagoginen koulutustarve ja miten koulutus järjestetään?

5. Miten lähikouluttajana toimimisesta maksettava palkanlisä toteutetaan osana erikoislääkärien 
palkkausjärjestelmää?



Erikoislääkärikoulutuksen uudistus



Erikoislääkärikoulutuksen toimijat (opinto-opas)

• Erikoisalan vastuuhenkilö on alansa asiantuntija (professori), 
joka vastaa erikoisalansa koulutusohjelman sisällöstä, 
toteuttamisesta ja valtakunnallisesta kehittämisestä. 
Vastuuhenkilö hyväksyy erikoistuvan opintosuoritukset.

• Koulutuslääkäri (kova-lääkäri) on erikoistumiskoulutuksen 
koordinointiin osallistuva erikoislääkäri, joka toimii yhteistyössä 
erikoisalan vastuuhenkilön kanssa.

• Koulutuspaikka on yliopiston hyväksymä sairaala, terveyskeskus 
tai muu yksikkö, jossa erikoistuva suorittaa käytännön 
koulutusta. Yliopistosairaalan ulkopuolisten koulutuspaikkojen 
kanssa laaditaan erillinen koulutuspaikkasopimus

• Koulutuspaikan vastuuhenkilö vastaa oman, yliopistosairaalan 
ulkopuolisen koulutuspaikkansa koulutusedellytyksistä ja 
koulutuksen toteutumisesta. 

• Lähikouluttajina toimivat kaikki alan erikoislääkärit. 
Lähikouluttaja antaa käytännön koulutusta, ohjaa 
erikoistuvaa lääkäriä tämän työtehtävissä ja arvioi 
erikoistuvan osaamista.

• Lähiohjaaja on yliopiston hyväksymä, 
kouluttajavalmennuksen suorittanut yleislääketieteen 
erikoislääkäri tai kokenut terveyskeskuslääkäri, joka ohjaa 
YEK-vaiheen ja muiden alojen terveyskeskusjaksoa.

• Tuutori/mentori on erikoistuvan lääkärin ammatillisen 
kasvun tukija.

• Erikoistuva lääkäri noudattaa yleisiä koulutusvaatimuksia 
ja oman koulutusohjelmansa opetussuunnitelmaa. 
Erikoistuva laatii henkilökohtaisen koulutussuunnitelman 
ja osallistuu oman osaamisensa arviointiin ja koulutuksen 
kehittämiseen.



Osaamistavoitteet Osaamisen asteittainen 
karttuminen

Joustava ja yksilöllinen 
koulutus

Tavoitteellinen ohjaus Systemaattinen arviointi

Kaiken lähtökohta ja 
perusta

Etapit eli ammatillisen 
kehittymisen 
välitavoitteet

Aika on vain yksi mittari Suunnitelmallisuus
Ohjaus työssä

Työssä tapahtuva 
toistuva havainnointi ja 
palaute (EPA:t) 

Pohjana CanMeds
osaamisalueet 

Luottamustasot 1-5 Työssäoppiminen tukee 
asteittaista osaamisen 
karttumista

Oppijalähtöisyys, omien 
tavoitteiden 
asettaminen 

Arviointi ohjaa 
koulutusta ja oppimista

Potilaan ja työelämän 
tarpeet

Arvioinnin työkalut:
Mini-CEX, DOPS, CBD, 
360

HKS/HOPS, tehdään 
koejaksolla, päivitetään

Valmentava ohjausote Sähköinen tietojen 
kokoaminen

Mitä valmistuvan 
erikoislääkärin pitää 
osata?

Tunnistetaan 
kehittymiskohteita

Kuvattu opinto-oppaassa EPA:t, suoritteet
(lokikirja)

Ns. 1:1 sääntö erl-
koulutusasetuksessa

Kouluttajien 
pedagoginen koulutus

Koonti ELSA:an

Kohti osaamisperustaista erikoislääkärikoulutusta

Van Melle E, Frank J. A Core Components Framework for Evaluating Implementation of Competency-Based Medical Education Programs. Acad Med. 2019  



Säädökset

• Uusi asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä YEK-koulutuksesta 
(55/2020) astui voimaan 1. helmikuuta 2020.

• Asetusmuutoksen myötä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oppaat päivitettiin 
valtakunnallisesti yhtenäisiksi ja osaamisperustaisiksi. 

• Erikoistuvaa lääkäriä koskevat ne Opinto-oppaan ja Osaamisen arviointi-liitteen säädökset, jotka ovat olleet 
voimassa opinto-oikeuden saamisen hetkellä.

• Kaikilla erikoistuvilla on hakemuksesta oikeus siirtyä suorittamaan koulutustaan uuden asetusmuutoksen 
mukaan.

• Erikoislääkärikoulutuksen pitää antaa valmiuksia kouluttamiseen:

• ”…Koulutuksen tavoitteena on lisäksi, että lääkäri ja hammaslääkäri saavat valmiudet terveydenhuollon 
johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä oppimisen ohjaamiseen ja 
osaamisen arviointiin työyhteisössään.”



Opinto-opas: Terveyskeskuskoulutusjakso (9 kk)

Koulutuspaikassa on toteuduttava koulutuspaikkasopimuksen mukaisesti vähintään seuraavat laatukriteerit:

• Terveyskeskuksessa on nimetty koulutuspaikan vastuuhenkilö, joka nimittää jokaiselle koulutusta suorittavalle lääkärille 
henkilökohtaisen ohjaajan.

• Lähiohjaajan tulee olla palvelussuhteessa kuntaan, kuntayhtymään tai kuten koulutuspaikkasopimuksessa on määritetty.

• Ohjaukselle on työjärjestyksessä varattu aikaa 2 tuntia viikossa.

• Terveyskeskuksessa on varmistettu riittävä osaaminen kunnan vastuulla olevan kansanterveystyön sekä kunnan 
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhteistyöstä.

• Terveyskeskuksessa työskentely sisältää keskeiset perusterveydenhuollon tehtävät.

• Terveyskeskuksessa järjestetään toimipaikkakoulutusta vähintään 100 tuntia vuodessa, josta osa on moniammatillista ja 
erikoistuvilla on oikeus osallistua tähän koulutukseen.

• Erikoistuvilla on käytössään lokikirja.

• Erikoistuvalla on mahdollisuus osallistua vähintään 1 päivä kuukaudessa toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen.



Opinto-opas: Koulutuspaikan 
kriteerit (esh)

Koulutuspaikan kriteerit:

• Koulutuspaikassa tulee olla koulutuspaikan vastuuhenkilö, joka vastaa koulutuksen toteutumisesta. Hän voi myös osallistua 

erikoistuvan kouluttamiseen ja arviointiin.

• Potilasaineisto ja tautikirjo ovat riittävän monipuolisia ja yliopistosairaalan opetusta täydentäviä.

• Päivystävissä yksiköissä takapäivystyksen tulee olla järjestettynä.

• Erikoistuvalle lääkärille tulee nimetä henkilökohtainen lähikouluttaja, jonka tulee olla alan erikoislääkäri ja hänellä tulisi olla 

pedagogista koulutusta. Lähikouluttajan tehtävänä on antaa säännöllistä ohjausta erikoistuvalle.

• Koulutuspaikka järjestää säännöllistä ja suunnitelmallista toimipaikkakoulutusta vähintään 2–5 tuntia viikossa lukukausien aikana.

• Erikoistuvien lääkäreiden tulee myös voida osallistua toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen.

• Erikoistuvan edistymisen arviointiin tulee käyttää seurantajärjestelmää (lokikirja, sähköinen seurantajärjestelmä)

• Koulutuspaikan tulee osallistua erikoisalan järjestämään evaluaatioon.

Yliopistot valvovat erikoislääkärikoulutusta ja 
voivat hyväksyä omalla alueellaan yliopiston 
ulkopuolisia terveydenhuollon yksiköitä 
koulutuspaikoiksi.



Koulutuksen laadunparantamisen keinot:

1. Pedagogiset kurssit (3 op) kevät- ja syyskausi

Kaikille erikoislääkäreille 

2018 alkaen Tampere, Kuopio, Oulu, Turku

2. Koulutus- eli KOVA-lääkärit

Parantavat koulutuksen suunnitelmallisuutta

Tays 2019 alussa → nyt kaikki yo-sairaalat

→ Kohti osaamisperustaista erikoislääkärikoulutusta käytännössä (koulutus-EVO rahoitus)



KOVA-lääkäri – ideasta todeksi

Erikoislääkärikoulutuksen toimijat

1. Professori / Koulutusvastuuhenkilö
2. Koulutusvastuu- eli KOVA-lääkäri
3. Lähikouluttajat
4. Tutor/mentor (senioritukihenkilö koko koulutuksen ajan)

Monilla erikoisaloilla puuttui koulutuksen koordinoija ja kehittäjä, käytännön työstä klinikassa.

→ Idea koulutusvastuu- eli kova-lääkäristä → Taysiin 2019 alusta 

→ Nyt kova-lääkäreitä nimettynä kaikilla yliopistosairaala-alueilla, lähes 200

→ Nimikkeeksi sovittu koulutuslääkäri, lyhenne KOVA-lääkäri

Päävastuu koulutuksesta kokonaisuutena on kuitenkin edelleen professorilla / 
koulutusvastuuhenkilöllä, tutoreita/mentoreita tarvitaan ja kaikki erikoislääkärit kouluttavat.



Klinikan panostus:

• KOVA-lääkäri työskentelee entisessä tehtävässään, 

entisellä palkallaan

• 5-20% työajasta järjestetään erikoislääkärikoulutuksen 

kehittämiseen = yleensä 1 päivä/vk

• Työ/palkkiosopimus myös yliopistoon → bonuspalkkio

• KOVA-meetingit, työn raportointi vuosittain

• Yhteistyö professorin ja klinikan lääkäreiden kanssa

Koordinaattorien tehtävä:

• KOVA-toiminnan ohjaus ja kehittäminen, meetingit

• Oma Teams, WUP-ryhmät jne.

• Koulutuskeskustelut (yo-yhteistyö)

• Raportointi (yliopisto ja sairaalat)

KOVA-

lääkäritoiminta 

- periaatteet



Välitehtävä

Palaute

I Koulutuspäivä 

Erikoistuva lääkäri oppijana, 
vuorovaikutus, tavoitteiden 
asettaminen

II Koulutuspäivä

Tavoitteellinen ja 
suunnitelmallinen ohjaus, 
palautteen antaminen

III Koulutuspäivä

Osaamisperustaisuus 
erikoislääkärikoulutuksessa →
osaamisen arviointi

Välitehtävä

Erikoislääkärikouluttajien pedagoginen koulutus (3 op kurssit)

Orientaatio-
iltapäivä

Ennakko-
tehtävä

Lu
ku

teh
tävät

Opiskelutapa:
Käytännönläheiset 
keskustelut, ryhmätyöt, 
monialaiset alustukset

Kaikille erikoislääkäreille, joiden 
työhön erikoistuvien ohjaus ja 
koulutus kuuluu (malli YLE 
ohjaaja-koulutuksesta)

Rahoitus: yliopistojen saama 
koulutus-EVO

20 hlön kurssit kevät- ja 
syyskaudella (alk. 2018)

8/2022 mennessä Tays-ervassa n. 
200 erikoislääkäriä suorittanut 
kurssin – valtakunnallisesti n. 500



Koulutusresurssit



Kouluttajaresurssit (erikoislääkärikoulutus)

Yleislääketiede

• Professorit

• Koulutuspaikan 
vastuuhenkilöt

• Aluekouluttajat

• Lähiohjaajat (YEK)

• Erikoislääkärikouluttajat

• Vaatimus pedagogisesta 
koulutuksesta ja sen 
päivittämisestä 
säännöllisesti 

Sairaalaerikoisalat

• Professorit

• Koulutuspaikan 
vastuuhenkilöt

• Koulutus- eli KOVA-lääkärit 
(noin 200)

• Lähikouluttajat

Työterveyshuolto

• Professorit

• Kouluttajalääkärit

• Virtuaaliyliopisto

• Vaatimus pedagogisesta 
koulutuksesta ja sen 
päivittämisestä 
säännöllisesti



OY

Seurantajärjestelmä (ELSA)

Mervi Ryytty

UEF

Laatu ja sen arviointi

Koulutusväylät

Anne-Mari Kantanen

TAU

Koulutustarve

Valintamenettely

Opiskelijoiden ohjaus

Johanna Rellman

HY

Osaamisperustaisuus

Leila Niemi-Murola

TY

Kouluttajien koulutus

Osaamisperustaisuus

Sami Elamo

Paula Tähtinen

Erikoislääkärikoulutuksen 
koordinaatio 

Yleislääketiede
Marjo Pasanen

Yliopistot
VAJT

Erikoishammaslääkärit
Johanna Uittamo

Koordinaattorit 
jakavat työaikansa 
yliopiston ja 
palvelujärjestelmän 
kesken - % osuus 
vaihtelee.



Koulutus-EVO:n
yhteissumma 
palvelujärjestelmälle on 
n. 95 ME / vuosi

Työterveyshuollolla on 
oma rahoitus, 
n. 3 ME / vuosi 

Koulutus-EVO korvaukset 

Koulutus-EVO yliopistoille v. 2017 
alkaen yhteensä n. 3 ME /vuosi →
pedagoginen koulutus ja KOVA-palkkiot

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta maksettavien koulutuskorvausten käytön selvitys ja ehdotuksia korvausjärjestelmän kehittämisestä. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164275/STM_2022_16_rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164275/STM_2022_16_rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kouluttajien aika (Tays EVAL-kysely 2019 ja 2021)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Onko kouluttajille mielestäsi varattu aikaa 
kouluttamiseen (2021)?

Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Erittäin hyvin
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Erittäin huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti

Melko hyvin Erittäin hyvin

Melko tai erittäin hyvin aikaa 
kouluttamiseen 25% → 33%



Yhteenveto 

• Käynnissä oleva erikoislääkärikoulutuksen uudistus on merkittävä muutos suomalaisessa 
erikoislääkärikoulutuksessa - vaatii tahtoa, aikaa ja resursseja. 

• Uudistuksen tavoitteena on koulutuksen laadun parantaminen ja koulutusmäärien ohjaus 
vastaamaan väestön ja palvelujärjestelmän tarpeita – se on välttämätön.

• Koulutus-EVO korvaa koulutuksesta ja sen kehittämisestä aiheutuvia kuluja (sekä 
palvelujärjestelmälle että yliopistoille), mutta raha ei kohdistu läpinäkyvästi koulutuksen 
kuluihin eikä taso ole riittävä.

• Kouluttajaresursseja on viime vuosina saatu lisää sekä pth:oon että esh:oon
(aluekouluttajat, lähiohjaajat, kova-lääkärit) ja pedagoginen koulutus on käynnistynyt

• Onko lähikouluttajilla riittävästi aikaa ja osaamista kouluttamiseen?

• Onko pedagogista koulutusta tarjolla riittävästi?

• Miten kouluttajana toimimista voidaan tukea (palkka, muut kannusteet)?


