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MUKANA MUUTOKSESSA – Ohjaus ja ohjaajuus voimavarana arjessa 
PRO YLEISLÄÄKETIEDE koulutus erikoislääkärikouluttajille ja lähiohjaajille 
 

 

Aika: 2.-3.2.2022 
 
Paikka:  Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, Kuopio 
 
Tavoite:  Osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen arviointia kehitetään ja arviointiin ja 

havainnointiin käytettävät työkalut päivittyvät. Moni asia on muutoksessa, mutta ydin, 
ihmisen kohtaaminen niin potilas-lääkärisuhteessa kuin ohjaussuhteessakin säilyy. 
Näiden koulutuspäivien aikana saat eväitä hyödyntää uudistettuja työvälineitä 
ohjauksen apuna, tutustut uusiin ohjausmenetelmiin sekä verkostoidut ja saat 
vertaistukea ohjaustyötä tekeviltä kollegoilta ympäri Suomea. 

  
 Koulutuspäivät hyväksytään lääkärikouluttajan erityispätevyyteen vaadituksi 

kaksipäiväiseksi seminaariksi.  
 
Kohde: Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajat ja lähiohjaajat 
 
Järjestäjät: Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen 

yksikkö/yleislääketiede, PSSHP/perusterveydenhuollon yksikkö 
 
Hinta: Koulutuksen hinta on 270 euroa. Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen. 
 
Ilmoittautuminen: 
 Ilmoittautuminen viimeistään 19.1.2022 osoitteessa:  

https://q.surveypal.com/PRO-YLEISLAAKETIEDE-2022--koulutus  
 
Majoitus:  Majoitus on omakustanteinen. Majoitusvarauksen voit tehdä suoraan hotelliin  

puh. 010 762 9500 tai sales.kuopio@sokoshotels.fi tai sokoshotels.fi -sivustolta 
varaustunnuksella BPRO2020. Teethän varauksen 4.1.2022 mennessä varmistaaksesi 
sopimushinnan.  
 
Huonehinnat:  
 
Standard 1hh 120 € / vrk  
Standard 2 hh 140 € / vrk  
Paremmin varustellut Superior-huoneet alkaen +25 € lisämaksulla / huone 

 
Ennakkotehtävät ennen koulutuspäiviä:  
Osaan työpajoista liittyy ennakkotehtävä, josta saat tarkempaa infoa sähköpostitse lähempänä 
tapahtumaa. 
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OHJELMA: 
 
Keskiviikko 2.2.2022 
 
10.00–12.00  Työpajat I–V  

Ihastu yhteistyöhön 
Yleislääketieteen ohjaus erilaisissa terveyskeskuksen toimintamalleissa 
Tunteet työssä 
Työssä tapahtuvan osaamisen arvioinnin malli 
Ohjausvälineet tutuiksi – peruskurssi havainnointivälineiden käyttöön  

 
12.00–13.00  Lounas 
 
13.00–13.30  Tervetuloa, tapahtuman avaus 
 Osaamisperustaisuus- oppia ja arviointia ikä kaikki? 
 
13.30–14.30  Voimauttava valokuva – herkkyys ja dialogi! Arvostava katse potilastyön sekä lääkärin 

oman hyvinvoinnin vahvistamisen välineenä  
- taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen ja lastenkirurgi Mika Venhola 
 

14.30–15.00  Päiväkahvit 
 
15.00–17.00  Työpaja VI Miina ja Mika 
 
17.00–17.30 Työpajan yhteenveto 
 
19.00–23.00 Illallinen ja tanssia, Kuopio Big Band 
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Torstai 3.2.2022 
 
08.00–08.15 Huomenta, aamun avaus 
 
08.15–09.15 Lääkäri-potilassuhteen ohjaaminen erikoistumiskoulutuksessa 

- psykologian emeritusprofessori Mikael Leiman, Itä-Suomen yliopisto 
 
09.15–09.30 Biopaussi ja siirtyminen pienryhmiin 
 
09.30–11.30 Työpajat VII–XI 

Palautekeskustelun päivitys 
Reflektiivisen ajattelutavan jalkautuminen ohjaustyöhön 
Etapit osaksi käytännön ohjaustyötä 
Kouluttajalääkärinä lähikehityksen vyöhykettä etsimässä 
Arvioinnin työkalupakki – syventävä kurssi havainnointivälineiden käyttöön  

 
11.30–11.45  Siirtymä ja hedelmiä tarjolla 
 
11.45–12.00 Yleislääketieteen erikoislääkärit matkalla erikoislääkärikouluttajiksi - tutkimuksen 

havaintoja 
- kliininen opettaja Katri Salokangas 

 
12.00–12.45 Kohti seuraavaa etappia! 
 
12.45–13.00 Kiitos ja kapulan vaihto 
 
13.00–14.00 Lounas ja hyvää kotimatkaa 
 
 
 
Lisätietoja: Sisältö: Koulutusylilääkäri Nina Tusa, nina.tusa@kuh.fi  

Käytännön järjestelyt: koulutusasiantuntija Kati Haaraoja, kati.haaraoja@kuh.fi, puh. 
044 717 6058 
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