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Valtakunnallinen yleislääketieteen professorien ohjeistus sektorityöstä terveyskeskuskoulutusjaksoilla

Tämä ohje on tarkoitettu koulutusvaiheen lääkäreille, heidän ohjaajilleen ja esihenkilöilleen
terveyskeskuskoulutusjaksojen suunnittelun tueksi. Sektorityöllä tarkoitetaan työskentelyä
suppeammalla toiminta-alueella eli sektorilla. Esimerkkejä sektorityöstä: äitiys-, lasten- ja
perhesuunnitteluneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, kotisairaanhoito, terveyskeskussairaala,
yhteispäivystys, päihdetyö sekä hallinnolliset tai projektitehtävät. Sektorityö kuuluu osaksi monipuolista
terveyskeskustyötä. Sektorityön määrä suhteessa työaikaan vaikuttaa siihen, miten sektorityötä
käsitellään. Mikäli sektorityötä tehdään yli 50 %:n työajalla puhutaan erillisestä sektorityöstä. Erillinen
sektorityö ei ole pakollista, vaan terveyskeskuskoulutus voi olla kokonaisuudessaan monipuolista
terveyskeskustyötä.

1. Sektorityö osana monipuolista terveyskeskustyötä. Sektorityöskentely on tärkeä osa monipuolista
terveyskeskustyötä. Monipuolisessa terveyskeskustyössä työ suoritetaan hallinnollisesti
koulutusterveyskeskuksessa ja siitä voi olla enintään 50 % sektorityötä.
Esimerkki sektorityöstä osana monipuolista terveyskeskustyötä: Koulutusvaiheen lääkäri työskentelee
100 % työajalla koulutusterveyskeskuksessa ja työnkuva sisältää ajanvaraus- ja päivystysmuotoista
vastaanottoa 4 pv/vko ja neuvolatyötä 1 pv/vko.

2. Erillisellä sektorityöllä tarkoitetaan työskentelyä, joka suoritetaan pääasiassa (yli 50 %)
suppeammalla toiminta-alueella eli sektorilla. Erillinen sektorityö voi tapahtua myös hallinnollisesti
eriytetyssä yksikössä. Esimerkkejä sektorityöstä: äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola, koulu- ja
opiskelijaterveydenhuolto, kotisairaanhoito, terveyskeskussairaala, yhteispäivystys, päihdetyö sekä
hallinnolliset tai projektitehtävät.
Esimerkki erillisestä sektorityöstä: Koulutusvaiheen lääkäri työskentelee neuvolalääkärinä 100 %
työajalla. Toimipaikalla on voimassa oleva koulutussopimus ja ohjaus on järjestetty sopimuksen
mukaisesti.

Ohjeita sektorityön määrästä eri terveyskeskuskoulutusjaksoilla:

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) ja erikoislääkärikoulutuksen kaikille erikoisaloille yhteinen
9 kk terveyskeskuskoulutusjakso
Opinto-oppaan mukaan koulutusjakson aikana koulutusvaiheen lääkäri tutustuu terveyskeskuksessa
lähiohjaajan ohjauksessa monipuolisesti vähintään neljään eri toiminta-alueeseen.
Ohje: Koulutusjaksosta enintään 3 kk voi olla yksinomaan erillistä sektorityötä, loput on oltava
monipuolista terveyskeskustyötä.
Esimerkki sektorityöstä 9 kk terveyskeskuskoulutusjaksolla: Koulutusvaiheen lääkäri työskentelee 100 %
työajalla koulutusterveyskeskuksessa 6 kk ajan. Työ on monipuolista terveyskeskustyötä sisältäen
vähintään neljä toiminta-aluetta (esim. ajanvaraus- ja päivystysmuotoista vastaanottoa 4 pv/vko sekä
lastenneuvolaa 0,5 pv/vko ja kouluterveydenhuoltoa 0,5 pv/vko). Tämän lisäksi koulutusvaiheen lääkäri
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sisällyttää koulutukseen 3 kk jakson erillistä sektorityötä yhteispäivystyspisteessä, jolla on voimassa oleva
koulutussopimus ja jossa hänen lähiohjaajanaan toimii yleislääketieteen kouluttajalääkäri.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) vapaavalintainen osio
Ohje: Sektorityön määrää on vapaa.
Esimerkki erillisestä sektorityöstä YEK:n vapaavalintaisella koulutusjaksolla: Koulutusvaiheen lääkäri
työskentelee koko 6 kk vapaavalintaisen jakson erillisessä sektorityössä, kuten neuvolalääkärinä 100 %
työajalla.

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen koejakso
Ohje: Jakso on suoritettava kokonaisuudessaan monipuolisessa terveyskeskustyössä (kohta 1). Erillistä
sektorityötä (kohta 2) ei voi sisällyttää koejaksoon.
Esimerkki sektorityöstä koejaksolla: Koejaksoa suorittava lääkäri työskentelee 100 % työajalla
koulutusterveyskeskuksessa ja työnkuva sisältää ajanvaraus- ja päivystysmuotoista vastaanottoa 4 pv/vko
ja neuvolatyötä 1 pv/vko. Koejaksosta laaditaan aina erillinen koulutussopimus.

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen eriytyvä terveyskeskuskoulutus
Eriytyvä terveyskeskuskoulutus on tuoreimman opinto-oppaan mukaan laajuudeltaan 27 kk (vanhan
asetuksen mukaan 24 kk). Opinto-oppaan mukaan perehtyminen terveyskeskuksen toiminnan eri osaalueisiin ja sisältöihin tapahtuu pääsääntöisesti työskentelemällä monipuolisesti eri toiminta-alueilla.
Ohje: Koulutusjaksosta enintään 6 kk voi olla erillistä sektorityötä, loput on oltava monipuolista
terveyskeskustyötä.
Esimerkki sektorityöstä
huomioiden:
•
•
•

eriytyvällä

terveyskeskuskoulutusjaksolla

monipuolisuusvaatimukset

12 kk monipuolista terveyskeskustyötä sisältäen ajanvaraus- ja päivystysmuotoista vastaanottotyötä
4 pv/vko ja lastenneuvolaa 1 pv/vko
9 kk monipuolista terveyskeskustyötä sisältäen ajanvaraus- ja päivystysmuotoista vastaanottotyötä 3
pv/vko, äitiys- ja ehkäisyneuvolaa 1 pv/vko ja kouluterveydenhuoltoa 1 pv/vko
6 kk päätoimista erillistä sektorityötä kotihoidon lääkärinä, sisältäen kehittämisprojektitehtävän.

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen vapaavalintainen osio
Ohje: Sektorityön määrää on vapaa.
Esimerkki erillisestä sektorityöstä erikoislääkärikoulutuksen vapaavalintaisella koulutusjaksolla:
Koulutusvaiheen lääkäri työskentelee koko vapaavalintaisen jakson erillisessä sektorityössä, kuten
neuvolalääkärinä 100 % työajalla.

Huom! Alle 50 % osa-aikaisuus ei kerrytä koulutukseen hyväksyttävää työkokemusta. Mikäli erikoistuja
toimii kahdessa eri tehtävässä hallinnollisesti eri yksiköissä, jaksot voidaan hyväksyä, mikäli molemmat
työjaksot ovat 50 %.

