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Strateginen toimintasuunnitelma ammatillisen jatkokoulutuksen toteuttamiseksi
Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa

Tämä strateginen toimintasuunnitelma perustuu Turun yliopiston strategian 2021-2030
toimenpideohjelmaan (innostava oppimiskokemus ja erinomaiset oppimistulokset) sekä Turun
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan strategiseen toimintasuunnitelmaan vuosille 2021-2030.

Ammatillisen jatkokoulutuksen strategisen toimintasuunnitelman hyväksyy Turun yliopiston
lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta (AJT) ja AJT:lla on
keskeinen rooli myös strategisen toimintasuunnitelman toteutumisen koordinoinnissa. Strateginen
toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain.

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta tuottaa laadukasta ja tutkimukseen perustuvaa
ammatillista jatkokoulutusta, jonka tavoitteena on kouluttaa osaavia, yhteiskunnan ja
työelämän tarpeisiin vastaavia erikoislääkäreitä ja erikoishammaslääkäreitä sekä muita
terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Ammatillinen jatkokoulutus perustuu monipuolisiin ja
laadukkaisiin koulutuksen sisältöihin, kaikkien saavutettaviin, moderneihin koulutuksen
menetelmiin, sekä tulevaisuuteen tähtäävään koulutukseen.

Monipuoliset ja laadukkaat koulutuksen sisällöt

Laadukkaan koulutuksen perustana ovat huolella laaditut, valtakunnallisesti yhtenevät ja
osaamisperustaisuuteen nojaavat opetussuunnitelmat, joissa kiinnitetään erityistä huomiota
osaamistavoitteiden selkeään esittämiseen ja työelämärelevanssiin. Tähtäämme koulutuksessa
osaamisperustaisuuteen, kannustamme monipuoliseen oppimisen arviointiin ja oppimista tukevan
palautteen antamiseen. Painotamme koulutuksessa moniammatillisuutta ja huomioimme aiempaa
laajemmin erikoislääkärin työssä tarvittavan lääketieteellisen osaamisen ja kliinisten taitojen lisäksi
muut työelämävalmiudet: ammatillisuuden, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, johtamis- ja
kehittämisosaamisen, hoidon koordinoinnin, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä
tiedonhallintataidot. Opiskelijamme omaksuvat elinikäisen oppimisen taidon ja myönteisen
asenteen osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Kaikkien saavutettavat, modernit koulutuksen menetelmät

Edistämme osaamistavoitteiden yhdenvertaista saavuttamista ja käytämme koulutuksessa
sähköisiä työkaluja opintojen sujuvuuden edistämiseksi. Vahvistamme koulutukseen liittyvää
digitaalista osaamista ja sähköisiä toteuttamistapoja. Käytämme valtakunnallista ELSA-
järjestelmää koulutuksen edistymisen, itsenäisen opiskelun ja oppimisen sähköisen seuraamisen
työkaluna.

Tuemme kouluttajia modernien oppimisen ja opetuksen menetelmien hyödyntämisessä ja
kannustamme kehittämään osaamisen arvioinnin menetelmiä. Panostamme kouluttajien
kouluttamiseen ja pidämme riittävää pedagogista koulutusta tärkeänä. Kehitämme edelleen
opiskelijoiden ohjauskäytäntöjä ja edistämme palautteen antamisen kulttuuria. Arvioimme
koulutuksen laatua vuosittain ja pyrimme näin varmistamaan koulutuspaikkojen laadun.

Tulevaisuuteen tähtäävä koulutus

Tarjoamme hakijoille uravalinnan ohjauksen työkaluja. Pyrimme takaamaan myös yksilöllisesti
opintojen sujuvan etenemisen. Kehitämme koulutusväylien sujuvuutta muuttuvassa
palvelujärjestelmässä ja vahvistamme yliopiston roolia alueellisen ammatillisen jatkokoulutuksen
koordinoinnissa. Edistämme kouluttajien ja koulutettavien hyvinvointia ja jatkuvan oppimisen
taitoja, sekä tuemme erikoistumiskoulutuksen ja tieteellisen tutkimustyön sekä työn ja perheen
yhteen sovittamista. Tavoitteenamme on kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on kyky
vastata tulevaisuuden haasteisiin terveydenhuoltojärjestelmässä.
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