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YHTEENVETO 
 

Tässä toimintakertomuksessa kuvataan työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen erillisrahoituksella tue-

tun, viiden yliopiston yhteisen toimintasuunnitelman mukainen toiminta vuodelta 2018. Toiminta lääkärien 

peruskoulutuksessa ja tutkimuksessa rajautuu kertomuksen ulkopuolelle.  

 

Toimintasuunnitelmassa asetettu koulutuksen määrällinen tavoite (45 valmistuvaa kolmen vuoden keskiar-

vona) jäi tänä vuonna saavuttamatta: vuoden aikana valmistui 40 työterveyshuollon erikoislääkäriä.   

 

Yliopistot tarjosivat ja järjestivät yhdessä sovittua koulutusta yhteensä noin 80 eri nimikettä monimuoto- ja 

verkkokursseina sekä seminaareina niin erikoistuville kuin heitä ohjaaville kouluttajalääkäreille. Suurin osa 
koulutuksista tarjottiin valtakunnallisesti kaikille, mutta aluekohtaistakin koulutusta järjestettiin (esim. start-

tiseminaarit, aluetapaamiset). Kaikki suunnitellut kurssit ja seminaarit eivät toteutuneet ilmoittautuneiden 

vähäisyyden takia tai niiden toteutus siirtyi. Kaikki tarjotut kurssit on päivitetty kahden vuoden sisällä. 

 

Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston (tthvyo.fi) portaali ja sen Moodle-alustalla toimiva oppimisympäristö 

muodostivat toiminnan keskeisen tiedotus-, yhteydenpito- ja koulutuskanavan. Moodle-alustalla tarjottiin 
yhteensä 22 erilaista itseopiskelukurssia, joilla yhteensä oli 2995 kävijää. Lisäksi ohjattuja, joko ilman verkkoa, 

kokonaan verkossa tai lähipäivien ja verkko-osuuden yhdistelminä tarjottuja eri koulutusnimikkeitä oli yh-

teensä 36, joissa osallistujia oli useita satoja, (kts. taulukot 5 ja 6 sekä 5.-9.) 

 

Tthvyo-osallistujien ja suoritteiden uskotaan jatkossa edelleen nousevan uusien OPS-määräysten myötä: 

1.8.2017 alkaen paitsi nostettiin vaadittavien teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntien kokonais-

määrä 200 tuntiin, myös vaadittiin, että tunneista vähintään 60 tuntia tulee olla virtuaaliyliopistosta.  

 

Kouluttajaoikeuksien säilyttämiseksi kaikki kouluttajat ovat sitoutuneet osallistumaan ainakin yhteen yliopis-

ton järjestämään pedagogiseen koulutustapahtumaan vuosittain. Kouluttajille suunnatuista tilaisuuksista ns. 

pedagogiset iltapäivät ja Lukuvuoden avajaiset tavoittivat yhteensä 207 osallistujaa, Opettajainhuone tarjosi 
yhteisen kanavan niin kouluttajakoulutusten tallenteiden jakamiselle kuin keskusteluille. Lisäksi kouluttajat 

ottivat osaa erikoistujien ja kouluttajien yhteisiin tapahtumiin. 

 

Lisäksi yliopistot osallistuivat uusien oppimateriaalien tuottamiseen sekä erikoislääkärikoulutuksen uudista-

mistyöhön myös valtakunnallisella tasolla. 

 

Yliopistojen erikoislääkärikoulutuksen henkilöresurssit työterveyshuollon oppialalla ovat pienet (taulukko 4). 
Professoreiden vuosityöpanoksesta erikoislääkärikoulutukseen suuntautuu vain osa, ja muita työntekijöitä 

viidessä yliopistossa yhteensä on noin 10 henkilötyövuotta (kliiniset opettajat, pedagogi, verkkopedagogit, 
koordinaattori ja opetushoitaja).  Erillisrahoituksen ja yliopistojen aktiivisen yhteistyön avulla on kuitenkin 

saatu rakennettua tehokas, valtakunnallinen sekä yhteisiin käytäntöihin ja sopimuksiin pohjautuva koulutus-

järjestelmä. 

 

Tämän toimintakertomuksen kirjoittamisen aikaan näkymät sekä SOTE-uudistukseen että erikoislääkärikou-

lutuksen valtakunnallisen uudistuksen tuleviin rakenteisiin olivat vielä sumeat. Hallituskausien yli ulottuvan 

Työterveys2025-strategian lähtökohta on muun terveydenhuollon ja työterveyshuollon palvelujärjestelmien 

toiminnallinen integraatio rahoituspohjien säilyessä entisenlaisina. Vastaavasti näköpiirissä on jo nyt, että 

työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus edellyttää erillisjärjestelyjä jatkossakin. Siksi nyt on ajankohtaista 

turvata työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen käytännön toteutus ja jatkuva kehittäminen tällä erää 

vuoden 2019 loppuun ulottuvan erillisrahoituslain jatkamisella.  

 

http://www.tthvyo.fi/
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1. TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLTÖ 

 

Tässä toimintakertomuksessa raportoidaan maamme viiden lääketieteellisen yliopiston työterveyshuollon 

erikoislääkärikoulutuksen erillisrahoituslailla tuetun yhteisen toimintasuunnitelman mukainen toiminta vuo-
delta 2018. Toiminta lääkärien peruskoulutuksessa ja tutkimuksessa rajautuu kertomuksen ulkopuolelle. 

 

2. TYÖTERVEYSHUOLLON ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSESTA 

 

Yliopistot vastaavat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alaisuuteen 1.2.2015 siirtyneestä erikoislääkärikou-
lutuksesta, joka perustuu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä, asetukseen erikoislääkärikoulutuk-
sesta (STM 56/2015), tiedekuntien pysyväismääräyksiin, työterveyshuollon oppialalla yliopistojen yhteis-
työnä tehtyyn opetussuunnitelmaan (OPS) ja lokikirjaan sekä yliopistojen ja koulutuspaikkojen koulutuspaik-
kasopimuksiin. Koulutuksen säädöksiä täsmennetään vuodesta 2015 alkaen toimineessa STM:n erikoislääkä-
rikoulutuksen koordinaatiojaoksessa. Yliopistoilla on edelleen koulutuksen sisällöllinen vastuu. Yhteistyössä 
Työterveyslaitoksen ja koulutuspaikkojen verkoston kanssa on alan erikoislääkärikoulutukseen luotu toimiva 
ja tehokas, työelämän tarpeisiin vastaava koulutusjärjestelmä. 
  
Työelämän rakenteiden, työn vaatimusten, tieteellisen tiedon ja lainsäädännön muutokset ovat viime vuo-
sina tuoneet työterveyshuollolle uusia tehtäviä ja osaamisvaatimuksia. Työurien tukemiseksi tarvitaan osaa-
via työterveyshuollon erikoislääkäreitä tukemaan työkykyä ja estämään työkyvyttömyyttä. Lainsäädäntö 
edellyttää työterveyshuollossa päätoimisesti toimivilta lääkäreiltä erikoislääkärin pätevyyttä. Lähivuosien 
eläköitymiset huomioiden tarvitaan noin 45 uutta työterveyshuollon erikoislääkäriä vuosittain.  
  
Erikoislääkärikoulutus on asetuksen mukaisesti ammatillista täydennyskoulutusta. Kuusivuotinen erikoislää-
kärikoulutus suoritetaan pääosin työssä oppien koulutusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Koulutusjärjestel-
män osia ovat yliopistollisen opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden ja rakenteiden määrittely, yliopis-
tojen antama neuvonta ja ohjaus, kouluttajalääkärien antama systemaattinen henkilökohtainen ohjaus, toi-
mipaikkakoulutus, teoreettinen kurssimuotoinen koulutus sekä valtakunnallinen kuulustelu. Eriytyvän vai-
heen koulutuksessa palvelua vaaditaan vuosi kliinisillä erikoisaloilla, kaksi vuotta koulutustyöterveysase-
malla, puoli vuotta kuntoutuksen koulutuspaikassa ja puoli vuotta Työterveyslaitoksella. Koulutukseen kuu-
luu myös johtamiskoulutus.  
  
Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta on vuodesta 2005 lähtien tuettu erillisellä määräaikaisella rahoi-
tuslailla, jonka voimassaolo on varmistettu tällä hetkellä vuoden 2019 loppuun. Rahoituslain mukainen sosi-
aali- ja terveysministeriön (STM) avustus kohdentuu yliopistoille ja Työterveyslaitokselle sekä yksityisille ter-
veyspalvelujen tuottajille ja työnantajien terveysasemille käytettäväksi työterveyshuollon erikoislääkärikou-
lutukseen, sen koordinaatioon ja kehittämiseen. Uusi määräaikainen rahoituslaki on valmisteilla.   
  
Rahoituslaki mahdollistaa kliinisen opettajan palkkaamisen kuhunkin yliopistoon. Koska yliopistoissa lääke-
tieteen oppialojen resurssit määräytyvät pääosin perusopetuksen opetusvolyymeista, ne ovat täysin riittä-
mättömät työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen tarpeisiin. Rahoituslaki sisältää myös yliopistoille yh-
teisen avustuksen, josta rahoitetaan Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston toiminta ja muu erikoislääkärikou-
lutuksen toiminta vuosittaisen yhteisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Tämä avustus oli vuonna 2018 430 
000 euroa. 
  
Rahoituslaki mahdollistaa korvaukset koulutuksesta myös yksityissektorin koulutuspaikoille, samaan tapaan 
kuin julkisen sektorin antamaa erikoislääkärikoulutusta tuetaan ns. EVO-rahoituksella. Tosin vuodesta 2017 
rahoituslaki on avustuksen niukkuudesta johtuen mahdollistanut vain kouluttajakorvauksen ja sen lakisää-
teisten henkilösivukulujen kustannusten korvaamisen.  
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Työterveyslaitokselle suunnatulla rahalla on saatu erikoistuvien ja kouluttavien lääkärien lisätoimia. Näin on 
parannettu Työterveyslaitosjaksojen saatavuutta. Työterveyslaitos myös huolehtii koko rahoituslain avustuk-
sen hallinnoinnista ja raportoinnista STM:öön. 
 
 

3. TOIMINTASUUNNITELMATAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMA  

 

Yleiset tavoitteet 
 

Erikoislääkärikoulutuksemme palvelulupauksen mukaan koulutamme työurien tukemiseen kykeneviä työter-
veyshuollon erikoislääkäreitä, jotka osaavat työn ja terveyden yhteensovittamisen, työkyvyn tukemisen sekä 

vaikuttavien toimenpiteiden suunnittelun yhteistyössä monitahoisten asiakkaiden kanssa. Toteutamme kou-

lutuksen tehokkaasti, laadukkaasti ja määrällisesti riittävästi (mikäli rahoitus sen mahdollistaa) työelämän 

tarpeet ja lainsäädännön pätevyysvaatimukset huomioon ottaen. 

 

Määrällisenä tavoitteena on noin 45 uutta erikoislääkäriä vuosittain (kolmen vuoden keskiarvo). Tällä korja-
taan edelleen vallitsevaa erikoislääkäripulaa suhteessa lainsäädännön pätevyysvaatimuksiin, sekä eläköity-

misestä johtuvaa alalta poistumaa. Vuonna 2018 valmistui 40 uutta erikoislääkäriä (taulukko 3). 

 

Sisällöllisesti suunnitelmana oli kehittää erikoislääkärikoulutusta OPS-tavoitteiden suuntaisesti. Tavoitteina 

oli, että valmistuva työterveyshuollon erikoislääkäri:  

1. tuntee työn ja terveyden yhteydet ja osaa toimia työn terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja työhön liitty-

vien voimavarojen edistämiseksi yksilöiden, työpaikkojen ja moniammatillisen työterveystiimin kanssa 

2. osaa arvioida ja tukea yksilöiden työkykyä yhteistyössä työpaikan, terveydenhuollon, kuntoutuspalve-

luiden, sosiaalivakuutusjärjestelmän ja työvoimahallinnon kanssa 

3. kykenee työterveysyhteistyössä asettamaan toiminnalle tavoitteita, perustelemaan tarpeellisia toi-

menpiteitä ja arvioimaan niiden vaikuttavuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. 

 

Taulukko 1: Opetuksen sisällölliset painopistetavoitteet ja toteumat vuonna 2018 

Kehittää oppimisen arvioinnin käytäntöjä KOKEA-projektia jatkettiin. Professori mukana 
STM:n erikoislääkärikoulutuksen 
koordinaatiojaostossa 

Päivittää työterveyshuollon erikoislääkärin ydin-

osaamisalueet muuttuvassa toimintaympäristössä 

EPA-työskentely alkoi 

Lisätä koulutusta ja oppimateriaaleja työkyvyn ja 

työllistymiskyvyn tukemisesta, toiminnan suunnit-

telusta ja arvioinnista, yleisestä työelämäosaami-

sesta 

Vuonna 2018 Työelämän perustietoa -kirjasta tuli 
tenttikirja. Työllistymiskyvyn tukeminen -kurssi 
pidettiin. 
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Edelleen kehittää koulutuksen tutkimusperustai-

suutta 

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen 
liittyen julkaistiin kahdeksan artikkelia ja useita 
abstrakteja, sekä esiinnyttiin seminaareissa.  

Kehittää kouluttajakoulutusta Vuosina 2017-2018 suunniteltu uusi kouluttajalää-
kärin jatkokurssi korvasi aiemmat yliopistokohtaiset 
koulutukset. Kehity kouluttajana -nimen saanut 
kurssi avattiin ilmoittautumisia varten loppuvuo-
desta 2018. Koulutus toteutetaan yhteistyössä kaik-
kien viiden yliopiston kesken. 

Lisätä TTHVYO:n käyttöä erikoistumisopintojen väli-

neenä 

Aiemmin nostettu OPS-vaatimusten teoreettisten 
tuntien määrää ja asetettu 60 tunnin velvoite 
TTHVYO-kursseihin. 

 

Taulukko 2: Koulutusjärjestelmään liittyvät tavoitteet ja toteumat vuonna 2018 

Yhteiskunnallisesti tärkeän työterveyshuollon eri-

koislääkärikoulutuksen rahoituksen jatkuminen 

sote-uudistuksen siirtymävaiheen yli jatkuvalla eril-

lislailla 2018-2021. 

Erillislain valmistelutyö jatkokaudelle on käynnissä 

STM:ssä.  

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen erityis-

kysymysten huomioon ottaminen uudistettaessa 

kaikkien alojen erikoislääkärikoulutuksen raken-

teita. 

STM:n erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaok-

sessa pysyvänä asiantuntijana toimii työterveyshuol-

lon professori Leena Ala-Mursula, OY. 

Lisätä yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa mm. 

Työterveyslaitosjakson ja pätevöittävän kurssin ke-

hittämiseksi.  

Laajennetun koordinaatiokokouksen tapaamisissa 

käsiteltiin asioita yhdessä TTL:n edustajien kanssa. 

 

Opetusmateriaalityö 
  
Viiden yliopiston ja Duodecimin yhteistyönä koottu Työelämän perustietoa -kirja käsittelee laajasti työelä-
män osa-alueita, joilla on merkitystä yhteiskunnan ja työpaikkojen toimintaan sekä suoraan tai välillisesti 
työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen. Vastaavaa oppikirjaa ei ole työelämästä kirjoitettu lääketieteen 
ja terveydenhuollon asiantuntijoille. Kirja julkaistiin vuoden 2018 ensimmäisellä viikolla. Kirja kuuluu valta-
kunnallisen työterveyshuollon erikoislääkärikuulustelun tenttikirjallisuuteen.   
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Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen volyymit vuonna 2018  
 

Työterveyshuolto on maassamme toiseksi suosituin erikoistumisala yleislääketieteen jälkeen. Vuonna 2018 
yliopistoissa oli kirjoilla 981 työterveyshuoltoon erikoistujaa, joista 157 aloitti opintonsa vuonna 2018 (tau-
lukko 3). Valmistuneiden 40 erikoislääkärin määrä oli lähes kolmen vuoden tavoitekeskiarvossa (45).  
 
Taulukko 3: Tth-erikoislääkärikoulutus yliopistoittain 2018 sekä erikoislääkäreiden sijoittuminen 

Yliopisto Erikois-
tuvat 

Aloit-
taneet 
2018 

Koulut-
tajalää-
kärit 

Koulutus- 
paikka- 
sopimukset 

Valmistuneet 
erikoislääkärit 
2018 

Valmistu-
neet ka. 
2016-18 

Työterveys-
huollon eri-
koislääkärit / 
ERVA-alue 
2016 

Helsinki 363 71 88 102 19 16 329 

Itä-Suomi 120 15 45 35 3 5 100 

Oulu 139 17 60 23 (58) 5 6.7 114 

Tampere 219 41 69 31 10 8 172 

Turku 140 13 48 33 3 5 109 

Yhteensä 981 157 310 224 40 40.7 825 

 
Suomen Lääkäriliiton (SLL) tilaston Lääkärit Suomessa, Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2016 
ja SLL:n Lääkärilaskurin (1.1.2016 tilanteen mukaisesti) mukaan työikäisiä työterveyshuollon erikoislääkäreitä 
oli viimeksi suoritetun erikoisoikeuden mukaan 825. Yhteensä työikäisiä työterveyshuollon erikoislääkäreitä 
oli 863. Ennusteen mukaan työikäisiä työterveyshuollon erikoislääkäreitä olisi vuonna 2030 yhteensä 956. 
Työterveyshuollon erikoislääkäreiden keski-ikä oli 48 vuotta, naisia heistä oli 68 %. Alle 40-vuotiaita työter-
veyshuollon erikoislääkäreitä oli yhteensä vain 46. 
 
Saman tilaston mukaan työterveyshuollossa toimivien lääkäreiden kokonaismäärä on noin 2000. Julkisella 
sektorilla heistä työskenteli 24 %, yksityisellä sektorilla 76 %. Työsuhteisia heistä oli 75 %, ammatinharjoittajia 
25 %. Työterveyshuollon lääkäreistä kaikkiaan 54 % oli erikoislääkäreitä; yksityisellä 55 % ja julkisella 49 % 
kaikista. Sairauskäyntejä työterveyslääkärin vastaanotolle tehtiin noin 3,5 miljoonaa kappaletta. Työterveys-
huollon piiriin kuuluvista henkilöistä hieman yli miljoona sai palvelunsa lääkärikeskuksista, yli 400 000 ter-
veyskeskuksista, noin 200 000 työnantajan omalta työterveysasemalta ja noin 100 000 yhteiseltä työterveys-
asemalta. Toisen työnantajan tai muun palveluntuottajan työterveysasemalta palvelujen saanti oli vähäistä. 
 
Vuoden 2014 Lääkärit Suomessa -tilaston mukaan työterveyshuollon noin 2 000 lääkäristä arviolta noin 1 300 
toimi kokoaikaisina ja 700 osa-aikaisina. Noin 25 % työterveyshuollossa toimivista lääkäreistä oli työterveys-
huoltoon erikoistuvia lääkäreitä. Koulutuspaikkasopimusten kautta yliopistoilla on toimiva yhteys lähes puo-
leen kaikista työterveyshuoltoyksiköistä. Työterveyshuolto Suomessa 2015 -katsauksessa työterveysyksiköi-
den määrä oli 403 (475 yksikköä vuonna 2012), ja työterveyshuollon palvelujen piiriin kuului noin 1,9 miljoo-
naa henkilöä.  
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Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen voimavarat yliopistoissa  
 

Yliopistojen perusrahoituksella erikoislääkärikoulutuksen voimavarat olivat hyvin niukat myös vuonna 2018. 
Professorit toimivat yliopistoissaan erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilöinä osan työajastaan, minkä li-
säksi heillä on runsaasti oppialan perusopetuksen, tutkimuksen ja hallinnon tehtäviä.  
 
Itä-Suomen yliopistossa on perusrahoituksella kokoaikainen toistaiseksi täytetty työterveyden professuuri. 
Helsingin yliopistossa on perusrahoituksella täysiaikainen toistaiseksi täytetty professuuri. Tampereen yli-
opistossa on yliopiston, Työsuojelurahaston ja yritysten ja organisaatioiden yhteisrahoituksella vuosiksi 2013 
– 2018 kokoaikainen työterveyden professuuri. Turun yliopistossa työterveyshuollon ja työlääketieteen pro-
fessorin toimi vakinaistettiin vuonna 2015 ja virkanimikkeeksi tuli työterveyshuollon ja ympäristölääketie-
teen professori. Työsuojelurahaston osarahoituksen päätyttyä toimen on rahoittanut Turun yliopisto. Oulun 
yliopistossa on perusrahoituksella osa-aikainen (50 %) professuuri.   
 
Itä-Suomen yliopistossa opetushoitaja (nimike muuttui opetuskoordinaattoriksi syksyllä 2018) tukee osa-ai-
kaisesti erikoislääkärikoulutusta 20 %:n työpanoksella. Perusrahoituksella toimivien Tampereen kliinisen 
opettajan (80 %) ja Helsingin osa-aikaisen (50 %) kliinisen opettajan tehtäviin ei kuulu erikoislääkärikoulutus, 
vaan lääketieteen perusopetus ja tutkimus. 
  
Erillislain mukainen rahoitus on siten ollut edelleen myös vuonna 2018 välttämätön tuki työterveyshuollon 
erikoislääkärikoulutukselle. Sen turvin on ollut mahdollista palkata 100 % kliininen opettaja viiteen yliopis-
toon. Käytännössä osa-aikaiset ratkaisut ovat olleet yleisiä, ratkaisuilla on varmistettu kokeneiden työter-
veyshuollon erikoislääkäreiden palkkaaminen näihin tehtäviin. Lisäksi Helsingin yliopiston koordinoimaan 
Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon on voitu palkata osa-aikaisesti 20 % koordinoiva kliininen opettaja 
sekä 100 % valtakunnallinen verkkopedagogi, joka vuoden 2018 aikana kuitenkin toimi tehtävässä osa-aikai-
sena.  Muihin yliopistoihin on palkattu verkkopedagogi-, yliopisto-opettaja- ja koordinaattorityövoimaa vir-
tuaaliyliopiston ja muun erikoislääkärikoulutuksen yhteisessä toimintasuunnitelmassa kuvattuihin tehtäviin. 
 
Taulukko 4: Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen htv-toteuma 2018 (100 % = henkilötyövuosi). 

Yliopisto  TTHVYO  Helsinki  Itä-Suomi  Oulu  Tampere   Turku  

Professori   100 % 100 % 50 % 100 % 100 % 

Kliininen/yli-

opisto-opettaja  

 20 % 

 

100 % 90 % 87 % 100 % 40 % 

Verkkopedagogi  28 %  80 % 60 % 20 % 45 % 

Pedagogi    20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

Koordinaattori    100 %   - - 

Opetushoi-

taja/opetuskoor-
dinaattori* 

      20 %  - - 

Yhteensä htv 0,48 htv 3,2 htv 3,1 htv 2,17 htv 2,4 htv 2,05 htv 
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Normaali teksti: palkkaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoituslain avustuksella. Lihavoitu teksti: palkkaus muuta 

kautta (esim. yliopistojen perusrahoituksella) – henkilöillä myös muita kuin erikoislääkärikoulutuksen tehtäviä. *Nimike muut-

tui opetuskoordinaattoriksi vuoden 2018 aikana. 

 

Yliopistojen yhteistyön käytäntöjä 

 
Yliopistot jatkoivat tiivistä yhteistyötä vuonna 2018. Yhteisten käytäntöjen linjauksia tekevässä, professorien 
muodostamassa koordinaatioryhmässä toimi puheenjohtajana prof. Kimmo Räsänen Itä-Suomen yliopis-
tosta. Koordinaatioryhmä kokoontui Skype-yhteydellä kolme kertaa sekä kasvotusten valtakunnallisen semi-
naarin yhteydessä Oulussa. Yksittäisiä kysymyksiä käsiteltiin myös sähköposti- ym. viestinnän avulla. 
  
Laajennettu koordinaatioryhmä kokoontui kaksi kertaa, maaliskuussa Luostolla ja syyskuussa Tuohilammella. 
Ryhmään kuuluvat professorien lisäksi kliiniset opettajat, verkkopedagogit, suunnittelija ja opetushoitaja 
sekä yliopistojen koulutuspäälliköt. Syksyllä Tuohilammen kokoukseen osallistui laajasti myös sidosryhmien 
edustajia (STM, TTL, EK, SAK, STTK, STLY).  
  
Kliinisten opettajien ja kouluttajakoulutuksen työryhmän kokouksia pidettiin neljä kertaa. Puheenjohtajana 
toimi kliininen opettaja Jarmo Heikkinen Itä-Suomen yliopistosta.   
  
Useimmat verkkokurssit rakennetaan tietyssä vastuuyliopistossa. Kouluttajakoulutuksen kehittämistä valta-
kunnallisesti yhteneväiseksi tehtiin jo 2017 rakentamalla Kouluttajalääkärin startti -itseopiskelukurssi virtu-
aaliyliopiston Moodleen yliopistojen yhteistyönä. Kurssin suorittaminen tuli uusien kouluttajaoikeuksien saa-
misen edellytykseksi 2017. Jatkokurssin suunnittelu jatkui kaikkien yliopistojen yhteistyönä 2018 ja kurssi 
avattiin ilmoittautumisille 2018 loppuvuodesta ja pilotoitiin keväällä 2019. 
  
Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto on yliopistojen yhteistä toimintaa, jota HY koordinoi. Virtuaaliyliopiston 
työryhmän työskentelyä kuvataan tarkemmin jäljempänä.  
 
Kaikki yliopistot antoivat neuvontaa ja ohjausta työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille, kouluttajalää-
käreille ja koulutuspaikkojen edustajille ja tarvittaessa muille koulutuksen sidosryhmille. Kaikki huolehtivat 
osaltaan myös opintohallinnollisista asioista. Alueellista toimintaa ja verkostotyötä koordinoitiin yliopistojen 
omissa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen tiimeissä.  
 
Kaikki yliopistot toteuttivat viestintää omien sähköpostilistojensa ja kotisivujensa sekä yhteisen virtuaaliyli-
opiston kautta (tapahtumat, uutiset, blogikirjoitukset, Facebook ja Twitter). Myös Työterveyslääkärilehteä 
hyödynnettiin viestinnässä.  
 
Erikoistujille ja heidän kouluttajalääkäreilleen järjestettiin koulutusta yhteisessä toimintasuunnitelmassa 
suunnitellulla tavalla, valtakunnallisen tarjonnan ja yliopistokohtaisen toiminnan osioissa ja yhteenvetotau-
lukoissa jäljempänä kuvatusti. Riippumatta siitä, minkä yliopiston kirjoilla erikoistujat ja kouluttajat olivat, 
he voivat osallistua kaikkien yliopistojen järjestämiin koulutuksiin, ja tätä mahdollisuutta myös hyödynnet-
tiin.  

Oppialan opetussuunnitelma on sisällöllisesti kaikilla yliopistoilla yhtenevä ottaen kuitenkin huomioon alu-
eelliset mahdollisuudet ja järjestelyt. Lokikirja on täysin yhtenevä. Yhteinen erikoislääkärikoulutuksen toi-
mintasuunnitelma ja -kertomus laaditaan vuosittain. 

Yliopistojen yhteinen KOKEA-projekti osaamisperustaisen arvioinnin kehittämiseksi jatkui. Lisäksi yliopistot 
osallistuivat eri tahojen koordinoimiin hankkeisiin ja projekteihin, jotka sisältävät myös työterveyshuollon 
erikoislääkärikoulutuksen aspekteja.  
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STM:n TYÖKE-hanke: Itä-Suomen ja Helsingin yliopistot tuottivat Työterveyshuolto tutuksi -videomateriaalit. 
Miten työterveyshuolto auttaa muuta terveydenhuoltoa? – Työterveyshuolto tutuksi on verkko-oppimateri-
aali, jonka tavoite on edistää terveydenhuollon muiden toimijoiden ja työterveyshuollon yhteistyötä työky-
vyn tukemiseksi. Oppimateriaali on suunnattu lääkäreille, hoitajille ja muille terveysalan toimijoille. Yliopistot 
suunnittelivat myös Moodleen itseopiskelukurssin ”Työterveyshuolto tutuksi erikoistumistaan aloittaville 
lääkäreille”. Itseopiskelumateriaalissa käynnin lisäksi animaatiovideoita on katsottu tthvyo:n etusivun linkin 
kautta 285 kertaa ja YouTuben soittolistan kautta 1210 kertaa 12.2.2019 mennessä. Lisäksi osallistuttiin val-
takunnallisiin Työke-toteuttajapäiviin, maakuntatapaamisiin sekä seurantaryhmän kokouksiin. Tapaamisten 
välillä tapahtuu jatkuvaa kehittämistyötä. 

Koulutuspaikkayhteistyö 
 

Kukin yliopisto tekee koulutustyöterveysasemiensa kanssa kirjallisen sopimuksen. Sopimuskaavake on kai-
kille yliopistoille yhteinen. Yliopistot koordinoivat koulutuspaikkojen järjestämää koulutusta ja yhteistyötä 

paitsi sopimusten, myös neuvonnan ja ohjauksen keinoin, tiiviissä yhteistyössä tiedekuntien opintohallinto-
jen kanssa. Koulutuspaikkasopimukset tarkistetaan kolmen vuoden välein ja koulutuspaikkojen muutostilan-

teissa. Alueellisia yhteistyötapaamisia ja koulutuksia koulutuspaikkaverkostolle järjestetään yliopistokohtai-

sesti jonkin verran vaihtelevin käytännöin. Koulutuspaikkayhteistyö voi sisältää myös koulutukseen liittyvää 
koulutuspaikkojen kuulemista sekä koulutuksen kehittämis- ja tutkimustoimintaa, esimerkkinä Erikoistujan 

polku -projekti, Ohjauskeskustelu-tutkimus ja virtuaaliyliopiston käytön ja kehittämisen kyselytutkimus 

vuonna 2017.  

 

Työterveyslaitosjakson kehittäminen  
 

Työterveyslaitosjakson sisällöllistä kehittämistä jatkettiin TTL:n kouluttajien valtakunnallisessa työryhmässä. 
Kehittämistyössä rakennettiin sisältömoduuleja työlääketieteen keskeisistä aihealueista. Sisältömoduulit 
koostuvat luennoista ja ryhmäopetuksesta ja TTL-jaksolla olevien erikoistuvien lääkäreiden itsenäisestä työs-
kentelystä.  Jaksoon liittyvä verkkokoulutusmateriaali tuotettiin Työterveyslaitoksen Moodle-oppimisympä-
ristöön, joka avattiin TTL-jaksolla olevien erikoistuvien lääkäreiden käyttöön tammikuussa 2017. 
 

Julkaisut työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta  

 
Kirja 
Michelsen T, Reijula K, Ala-Mursula L, Räsänen K, Uitti J (toim.). Työelämän perustietoa. Kustannus Oy Duo-
decim, 440 s. 
 

Kirjan tekstiosa 
Oppikirjassa: Martimo, Uitti, Antti-Poika (toim.): Työstä terveyttä, 4. täysin uudistettu laitos. Duodecim 2018. 
Uitti J: Luku 1 - Työelämän ja työterveyden kehitys Suomessa. (ss. 12 – 16), sekä yhdessä Riitta Saunin kanssa: 
Luku 4 - Sairaanhoito (ss.49-56), Luku 6 – Vaikuttavaa työterveysyhteistyötä (ss.66 – 73) ja Luku 13 – Työhön 
liittyvät kemialliset, fysikaaliset ja biologiset altisteet (ss.143-158). 
Räsänen K: Luku 2 – Työterveyteen liittyvää lainsäädäntöä (ss.17-27). 
Ala-Mursula L: Luku 3 - Työterveyshuollon sisältö (ss. 28 – 48).  
 
Yliopistohenkilöstön muut julkaisut 
Ala-Mursula L: Ammatissa osattavat toiminnot? EPA-ajattelu erikoislääkärikoulutuksen tavoitteiden kirkas-
tajana. Työterveyslääkäri 2/2018 s. 71 
Ala-Mursula L: Erikoislääkärikoulutukseen haetaan jatkossa kahdesti vuodessa. Työterveyslääkäri 4/2018 s. 
59 

http://www.terveysportti.fi/dtk/tyt/avaa?p_artikkeli=ttl01663
http://www.terveysportti.fi/dtk/tyt/avaa?p_artikkeli=ttl01663
http://www.terveysportti.fi/dtk/tyt/avaa?p_artikkeli=ttl01706
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Furu H, Sainio M, Hyvärinen HK, Kaukiainen A. Work ability score of solvent-exposed workers. International 
Archives of Occupational and Environmental health. 2018, DOI 10.1007/s00420-018-1306-7 
Heikkinen J. Työelämän perustietoa. Kirja-arvio. Työterveyslääkäri 1/2018 s. 64 
Heikkinen J. Työstä terveyttä -kirja kuvaa työterveyshuollon erityisluonnetta mainiosti. Työterveyslääkäri 
2/2018 s. 80 
Helaskoski E: Occupational immediate sensitization to chemicals - with special reference to diagnostic skin 
tests and contact urticaria. Helsingin yliopisto, väitöskirja. 
Reijula K, Lehtinen S & Rantanen J: Crucial role of OHS experts’ training and education. International News-
letter on Occupational Health and Safety, Special Issue January 2018 s. 18-19 
Räsänen K. Työkyvyn tukea monella rintamalla. Työterveyslääkäri 3/2018 s. 49 
Uitti J: ”Kell’ aarre on, se aarteen löytäköön”. Työterveyslääkäri 1/2018, s. 51 
 

Yliopistohenkilöstön esitykset ja posterit kongresseissa ja seminaareissa 

Furu, H: Why isn’t chronic solvent encephalopathy detected in periodical health examinations. ICOH 2018 
Dublin suullinen esitys ja abstrakti  

Heikkinen J, Koivisto H, Räsänen K. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen historiaa. Posteri Työter-
veyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 21.11.-22.11.2018 Oulu.  

Heikkinen J, Pajari J, Reijula K, Räsänen K, Malin M, Rytkönen M & Palosaari M. Miten työterveyshuolto auttaa 
muuta terveydenhuoltoa – työterveyshuolto tutuksi verkko-oppimismateriaali. Työterveyshuollon erikoislää-
kärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 2018, posteri 

Heikkinen J, Rytkönen M, Pajari J, Räsänen K. Miten työterveyshuolto auttaa muuta terveydenhuoltoa? – 
Työterveyshuolto tutuksi. Posteri. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 
21.11.-22.11.2018 Oulu. 

Heikkinen J, Räsänen K. Evaluation of education of specialist occupational health physicians in the period 
2009–2013 in Finland. ICOH2018 Dublin, posteri.  

Heikkinen J, Räsänen K. Evaluation of education of specialist occupational health physicians in the period 
2009–2013 in Finland. Occupational and Environmental Medicine 75 (Suppl 2): A225.3-A228. DOI: 
10.1136/oemed-2018-ICOHabstracts.638. Conference: 32nd Triennial Congress of the International Commis-
sion on Occupational Health (ICOH), Dublin, Ireland, 29.4.-5.5.2018. 

Helaskoski E: Occupational immediate sensitization to chemicals. ICOH2018 (suullinen esitys) 

Koivisto H, Heikkinen J & Räsänen K: Työterveyshuollon koulutushistoriaa. Työterveyshuollon erikoislääkäri-
koulutuksen valtakunnallinen seminaari 2018, videoposteri 

Lindblom H, Furu H: WorkWell-metodilla tehoa ja laatua rakennus- ja korjausalan lakisääteisiin terveystar-
kastuksiin. Työterveyshuollon valtakunnallinen seminaari 2018 Oulu, posteri  
 
Mandelin E, Furu H, Larsen A: Ulla®uniapneakyselyn validointi – pilottitutkimus. Työterveyshuollon valtakun-
nallinen seminaari 2018 Oulu, posteri 

Toivonen A, Reijula K & Ala-Mursula L: KOKEA -projekti ja kysely työterveyshuollon kouluttajalääkäreille eri-
koisalan keskeisistä osaamisista ja niiden arvioinnista. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakun-
nallinen seminaari 2018, posteri 

Selänne L, Furu H, Husman K, Koivisto H, Parviainen H, Rytkönen M & Seppänen S: Kysely virtuaaliyliopistosta: 
Erinomainen apu ohjaajalle ja erikoistuvalle. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen 
seminaari 2018, posteri 

 

Muiden julkaisuja työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta 

Mäenpää E: Suuri kiitos vuoden kouluttajalääkäriksi valinnasta. Työterveyslääkäri 1/2018 s. 53-54  

http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_616129/lang--en/index.htm
http://www.terveysportti.fi/dtk/tyt/avaa?p_artikkeli=ttl01638
http://valtakunnallinenseminaari.tthvyo.fi/wordpress/wp-content/uploads/Abstakti_ty%252525252525252525252525C3%252525252525252525252525B6terveyshuolto-tutuksi.pdf
http://valtakunnallinenseminaari.tthvyo.fi/wordpress/wp-content/uploads/Abstakti_ty%252525252525252525252525C3%252525252525252525252525B6terveyshuolto-tutuksi.pdf
https://vimeo.com/313184898
http://valtakunnallinenseminaari.tthvyo.fi/valtakunnallinen-seminaari-2018/abstraktit/kokea-projekti-ja-kysely/
http://valtakunnallinenseminaari.tthvyo.fi/valtakunnallinen-seminaari-2018/abstraktit/kokea-projekti-ja-kysely/
http://valtakunnallinenseminaari.tthvyo.fi/valtakunnallinen-seminaari-2018/abstraktit/tyoterveyshuollon-virtuaaliyliopiston-kysely/
http://valtakunnallinenseminaari.tthvyo.fi/valtakunnallinen-seminaari-2018/abstraktit/tyoterveyshuollon-virtuaaliyliopiston-kysely/
http://www.terveysportti.fi/dtk/tyt/avaa?p_artikkeli=ttl01639
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4. KOULUTUSTARJONTA 

Erikoistujat ja kouluttajat voivat osallistua minkä tahansa yliopiston järjestämään koulutukseen riippumatta 

siitä, missä yliopistossa hän oli kirjoilla tai minkä yliopiston hyväksymä kouluttaja hän oli. Koulutukset olivat 

maksuttomia.  

 

4.1. Kouluttajakoulutukset 
 

Kouluttajalääkärin startti 
Järjestävä yliopisto: kaikki yliopistot. 
Toteutuma: Kurssi avattiin 15.9.2017. Kurssialueella kävi vuoden 2018 aikana 33 kouluttajaoikeuksia hake-
vaa tai kurssiin muuten tutustuvaa lääkäriä. Todistuksen kurssin suorittamisesta sai 12 uutta koulutta-
jaa.  Palautteiden perusteella kurssiin oltiin erittäin tyytyväisiä. Vuosien 2017-18 yhdistetyn palautteen 
(n=21) mukaan kurssi koettiin hyödylliseksi: arvosana 4,6 (asteikolla 0-5), kurssin toteutustapa sai arvosa-
nan 4,8. Keskimääräinen ilmoitettu ajankäyttö kurssin suorittamiseen oli 10-15 tuntia. 
 
Kouluttajalääkärin jatkokurssi 
Järjestävä yliopisto: kaikki yliopistot. Ajankohta: avoin. 
Vuosina 2017-2018 suunniteltiin uutta valtakunnallista kouluttajalääkärin jatkokurssia korvaamaan aiem-
mat yliopistokohtaiset koulutukset (moduuli-koulutukset, tiiviskurssit ja Tth-PEDA Kouluttajalääkärin oh-
jaustaidot -kurssi). Kehity kouluttajana -nimen saanut kurssi avattiin ilmoittautumisia varten loppuvuodesta 
2018. Kurssi pilotoidaan ensimmäisen kerran keväällä 2019. Lähi- ja verkko-opetusta hyödyntävä kurssi on 
prosessimuotoinen ohjaustaitoja vahvistava/syventävä kurssi sekä peruskurssin suorittaneille, että jo oh-
jaustyötä jonkin aikaa tehneille kouluttajalääkäreille. Koulutus toteutetaan yhteistyössä kaikkien viiden yli-
opiston kesken. 
  
Kouluttajalääkärin pedagogiset iltapäivät 
Vuonna 2018 oli suunniteltu toteutettavaksi 3-4 pedagogista iltapäivää. Tilaisuuksien tavoitteena oli tuoda 
käsittelyyn ajankohtainen aihe ja samalla syventää kouluttajien pedagogista osaamista. Koulutuksiin osallis-
tuminen on ollut mahdollista niin paikan päällä kuin etänä.  Vuoden aikana pidettiin lopulta neljä pedago-
gista iltapäivää, joissa oli mukana yhteensä 138 osallistujaa: 
5.3. klo 12.00-16.00 Laadusta ja vaikuttavuudesta tutkimusten ja hankkeiden valossa, vierailijoina projekti-
päällikkö Salla Atkins TaY, ylilääkäri dos. Timo Leino TTL, asiantuntija Cherina Dolk TTL (30 osallistujaa) 
4.6. klo 12.00-16.00 Flipped learning ja tutkimusperustaisuus erikoistujan ohjauksessa (47 osallistujaa) 
1.10. klo 12.00-16.00 Työkykyjohtaminen, vierailijoina Kari-Pekka Martimo LT, työterv.huollon ja työlääket. 
erik.lääk., Johtava asiantuntija, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo sekä Outi Sonkeri Henkilöstöjohtaja, 
HUS (33 osallistujaa) 
3.12. klo 12.00-16.00 Oppimista edistävä palaute ja ajankohtaiset asiat (28 osallistujaa) 

 
Lukuvuoden avajaiset 
Suunnitelma: Järjestävänä yliopistona Tampereen yliopisto, järjestetään kaikissa yliopistoissa videovälittei-
sesti lähitilaisuus.  
Toteutuma: Kouluttajalääkärien lukuvuoden avajaiset järjestettiin 12.09.2018 teemalla Osaamisperustai-
suus & työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus. Osallistujia oli kaikkiaan 69.  Lähitilaisuus järjestettiin Hel-
singin, Oulun, Itä-Suomen ja Tampereen yliopistossa. Lisäksi avajaisiin oli mahdollista osallistua Skypellä. 
Yksittäisten osallistujien lisäksi Skypellä tuli mukaan yksi itsejärjestäytynyt viiden kouluttajalääkärin ryhmä. 
 
Opettajainhuone 
Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto. 
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Toteutuma: Kurssialueelle lisättiin kouluttajalääkärikoulutuksen materiaaleja (pedagogiset iltapäivät, luku-
vuoden avajaiset) pitkin vuotta. Opettajainhuone oli kaikkien kouluttajien käytettävissä. Vuoden aikana 
kurssialueella käyntejä oli 95, joista uniikkeja käyntejä oli 57.  
 

 

4.2. Valtakunnalliset seminaarit 
 

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari  
Suunnitelmassa järjestäjänä Oulun yliopisto 21.-22.11.2018. Teoreettiset tunnit anotaan.  
Toteuma: Valtakunnallisen seminaarin järjesti Oulun yliopisto 21.-22.11.2018 Oulussa. Teoreettiset tunnit 
12. Teemana oli Suomi toistasataa – arjen työterveyshuolto. Osallistujia oli yhteensä 163. Vuoden koulutta-
jalääkärin Velimatti Pirilän valinta julkistettiin seminaarin yhteydessä. Tarkempi kuvaus Oulun yliopiston 
kohdalla. 
 

Kouluttajalääkärien lukuvuoden avajaiset 

Suunnitelmassa järjestäjänä TaY, järjestetään kaikille paikkakunnille videovälitteisesti syyskuussa. 
Toteutuma: Kuvattu edellä kohdassa 4.1. kouluttajakoulutus. 

 

 

4.3. Ohjatut koulutukset  
 

Ks. taulukko 5 liitteenä lopussa.  

 
 

4.4. Itseopiskelu  
 

Ks. taulukko 6 liitteenä lopussa.  
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5. HELSINGIN YLIOPISTO  

Helsingin yliopistossa erikoistuu noin 360 lääkäriä, sopimuskoulutuspaikkoja on 102 ja kouluttajia on 88.  

 

5.1. Projektit ja hankkeet 
 

Vuoden aikana osallistuimme TYÖKE-hankkeeseen.  

 

KOmpetenssien KEhittymisen Arviointi –projekti (KOKEA) 
Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus on suuntaamassa osaamisperustaiseen koulutukseen. KOKEA-pro-
jektin tavoitteena on tehdä tähän perustuvaa koulutusohjelman suunnittelua, toteutusta ja arviointia huo-
mioiden toimenpideohjelmassa kuvatut erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen linjaukset sekä kansainväliset 
suuntaukset. Vuonna 2018 selvitettiin kyselyn avulla Helsingin yliopiston kouluttajien näkemyksiä alalla tar-
vittavista keskeisistä osaamisista sekä niiden oppimisen arvioinnin nykytilaa. Tuloksia esiteltiin Kouluttajalää-
käreiden lukuvuoden avajaisissa sekä valtakunnallisessa seminaarissa. Työ toimi myös pohjana, kun projek-
tissa aloitettiin loppuvuodesta valtakunnallinen työskentely keskeisten työterveyshuollon erikoislääkärin toi-
mintojen määrittämiseksi. Ns EPAt (Entrustable Professional Activities, EPA) ovat toimintoja, joissa kuvataan 
koulutuksen aikana kehittyvät erikoisalan ydinosaamiset. Erikoistujien osaamisen kehittymisen arviointia ke-
hitetään linjassa keskeisiin toimintoihin nykyiset arviointikäytännöt huomioiden. Projekti on yliopistojen yh-
teinen ja siihen kutsutaan mukaan myös kentällä toimivia muita koulutuksen parissa aktiivisesti toimivia. 
Projekti jatkuu v. 2019 EPOjen sekä niiden arvioinnin ja seurannan kehittämisen merkeissä. Projektia koordi-
noi Helsingin yliopisto. 
 
Taitava toimija -hanke 

Koulutuspaikkayhteistyön kehittämistä koskeva projekti ”Taitava Toimija” käynnistettiin keväällä 2014. Hank-
keen tavoitteena oli erikoislääkärikoulutuksen laadun varmistaminen yhteistyössä koulutuspaikkojen kanssa. 
Koulutuksen toteutumista ja sen reunaehtoja selvitettiin haastatteluin viidessä eri koulutuspaikassa. Projek-
tin loppuraportin kirjoittaminen siirtyy vuodelle 2019. 

 

5.2. Aluekohtainen koulutus 
 

Starttiseminaari erikoistumisensa aloittaville 
Suunnitelma: Uusille erikoistuville tarkoitettu seminaari järjestetään kaksi kertaa vuoden 2018 aikana; kevät- 
ja syyslukukauden alussa. 
Toteutuma: Starttiseminaareihin osallistui vuoden aikana yhteensä 30 erikoistumisensa aloittelevaa lääkäriä 
ja 5 kouluttajalääkäriä. Vuorovaikutteisissa seminaareissa uudet erikoistujat ja heidän kouluttajansa tutus-
tuivat erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen ja oppimistavoitteisiin, henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
laatimiseen ja virtuaaliyliopiston koulutustarjontaan.   
  
Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma-kurssi (tth-es) 
Suunnitelma: Kurssi järjestetään kerran lukukaudessa starttiseminaariin liittyen. Kurssilla rakennetaan ver-
kossa suoritettavien osatehtävien avulla ohjatusti henkilökohtainen opintosuunnitelma oman erikoistumis-
koulutuksen tueksi. Koulutuksesta myönnetään 10 tuntia teoreettista kurssimuotoista koulutusta. 
Toteutuma: Vuonna 2018 kurssille osallistui 13 erikoistujaa, joista 9 suoritti kurssin.  

 

Tutkijataitokoulutus 
Suunnitelma: Ylläpidämme työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille, kouluttajille ja muille työterveyden 
tutkimuksesta kiinnostuneille suunnattua tutkimustaitoja kehittävää verkostoa. Verkostossa järjestetään 4-
8 tapaamista vuosittain erilaisista tutkimuksen ja sen tekemisen näkökulmista sekä soveltamisesta työter-
veyshuollon käytäntöön. 
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Toteuma: Työterveyden tutkijataitokoulutuksia järjestettiin vuoden aikana yhteensä kahdeksan, keväällä 
neljä ja syksyllä neljä. Tapaamisissa oli asiantuntija-alustuksia, jotka kattoivat aiheita tutkimusrahoituksen 
hakemisesta tutkijan arkeen ja lisäksi käsiteltiin verkoston tutkijoiden omia tutkimuksia. Olennainen osa ta-
paamisia on varttuneempien ja aloittelevien tutkijoiden verkostoituminen. Syksystä 2018 lähtien tapaamisiin 
on voinut osallistua myös etänä. Verkosto on kasvanut vuoden aikana 29:stä noin 65 henkilöön, ja kaksi ver-
koston jäsentä väitteli vuoden 2018 aikana.  

  
Ajan hermolla -seminaarit 
Suunnitelma: Ajan hermolla -seminaareja järjestetään vuosittain kahdesti eli kerran kevät- ja syyslukukau-
tena. Aiheet rakentuvat työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Ne on suun-
nattu sekä erikoistujille että kouluttajille puolen päivän mittaisina. Tarkoitus on ollut myös lisätä erikoistujien 
ja kouluttajien sekä Helsingin yliopiston työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen tiimin välistä vuoropu-
helua. 
Toteutuma: 16.5.2018 aiheina olivat Työterveyshuollon ja erikoislääkärikoulutuksen ajankohtaiset asiat sekä 
Kuski kunnossa - Ammattikuljettajan ajoterveys ja työkyky. Osallistujia oli noin 50. 
Seminaarissa 31.10.2018 aiheena oli erikoislääkärikoulutuksen ajankohtaisten asioiden lisäksi ”Miten työter-
veyslääkäri arvioi työn kognitiivista kuormittavuutta, miten tuemme kognitiivista työkykyä”. Osallistujia oli 
noin 60. 
Seminaarit saivat osallistujilta hyvän vastaanoton. Niiden aihevalinnoissa ja toteutuksessa oli hyödynnetty 
edellisen vuoden palautteita. Erityisesti palautteissa on edelleen, edellisen vuoden tavoin, arvostettu ajan-
kohtaisuutta ja hyvää keskustelua. Kehitysehdotuksissa toivottiin vielä lisää konkreettisia esimerkkejä sekä 
toisaalta mahdollisuutta syventyä enemmän aiheisiin. 
Seminaareista sai 3 tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen. 
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6. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 
Itä-Suomen yliopistossa oli vuoden 2018 lopussa kirjoilla 120 työterveyshuoltoon erikoistuvaa lääkäriä. Yli-
opiston hyväksymiä kouluttajalääkäreitä oli 45. Sopimuskoulutuspaikkoja oli yhteensä 35 kappaletta, joista 
osalla oli useitakin toimipisteitä saman sopimuksen piirissä. Kunnallisia sopimusyksiköitä oli yhteensä 11, yk-
sityisiä 17 ja kuntoutuslaitoksia 6 sekä Kelan asiantuntijalääkärikeskus Kuopio (työkyvyn arviointi ja kuntou-
tus -jakso). 
 

6.1. Projektit ja hankkeet 
Ohjaustapaamiset-hanketta jatkettiin alkuvuoden aikana, mutta uusia osallistujia ei enää saatu rekrytoitua. 
Vuoden 2017 aikana oli ohjauskeskusteluja saatu tallennettua yhteensä seitsemän kappaletta sekä haastat-
teluja kuudelta kouluttajalääkäriltä ja 11 erikoistujalta. Tallenteet analysoitiin laadullisesti, ja niistä tehdyt 
abstrakti posteri esiteltiin AMEE:ssa vuonna 2017. 
 
Työke-hanke eteni hankesuunnitelmansa mukaisesti. Osana tätä hanketta on I-SY:n ja HY:n yhteistyössä val-
mistunut muun muassa oppimismateriaali ”Miten työterveyshuolto auttaa muuta terveydenhuoltoa? -Työ-
terveyshuolto tutuksi”. Tätä uudentyyppistä oppimateriaalia voidaan käyttää myös osana erikoislääkärikou-
lutusta. 
 

6.2. Aluekohtainen koulutus 
Suunnitelman mukaisesti starttia tarjottiin sekä keväällä että syksyllä, mutta se toteutui vain 5.9.2018, ke-
väällä tarjottuun starttiin ei tullut osallistujia. Osallistujia oli seitsemän, joista kaksi oli kouluttajia. Koulutta-
jille startti hyväksyttiin heiltä vuosittain vaadittavaksi yliopiston järjestämäksi koulutukseksi. Kolme erikois-
tujaa jatkoi seminaarista alkaneelle Tth-Es -kurssille. 
 
Aluekoulutukset järjestettiin suunnitellusti saman sisältöisinä kaikilla neljällä paikkakunnalla. Osallistujia oli 
yhteensä viitisenkymmentä ja he antoivat positiivista palautetta koulutuksesta ja yliopiston jalkautumisesta 
paikkakunnille. 
 
Vuosittaisen kumppanuuskoulutuksemme teema oli ”Erikoistuvan lääkärin identiteetti”. Osallistujia semi-
naaripäivään oli runsaasti, yhteensä 80. 
 
Itä-Suomen lääketiedetapahtuma ei järjestänyt työterveyshuollon koulutusta vuonna 2018.  
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    7. OULUN YLIOPISTO      

Oulun ylipistossa oli kirjoilla joulukuun 2018 tilanteen mukaan 139 työterveyshuoltoon erikoistuvaa lääkäriä, 
joita kouluttaa 60 kouluttajalääkäriä 19 työterveyshuollon koulutuspaikkasopimuksen ja 4 kuntoutusjakson 
koulutuspaikkasopimuksen puitteissa. Osa koulutuspaikkasopimuksista kattaa useamman koulutustyöter-
veysaseman, joita on työterveyshuoltojaksolla 53 ja kuntoutusjaksolla 5.  
 

7.1. Projektit ja hankkeet 

Oulun yliopisto järjesti työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen seminaarin marras-
kuussa 2018 teemalla ”Suomi toistasataa – arjen työterveyshuolto”. Osallistujia saapui 163 kattavasti eri puo-
lelta Suomea. Palaute oli hyvää, seminaari sai kokonaisarvosanaksi 4,6/5. Ensimmäisen päivän teema oli ”Digi 
työkaverina”. Luennoitsijoiden valitsemiseksi ja kutsumiseksi tehtiin laajasti esitöitä vierailemalla kentän toi-
mipaikoissa ja digitaalisen lääketieteen seminaareissa, jotta tulevaisuuden skenaarioiden ohella saataisiin 
kuulla jo kerättyjä kokemuksia digivälineiden tuella toteutuvasta työterveyshuollosta. Samalla osallistujia 
haastettiin koko ajan pohtimaan, miten digitalisoituvan työterveyshuollon näkökulmia tulisi oppia ja ohjata. 
Päivän päätteeksi kuultiin luento talviuinnin terveysvaikutuksista ja osallistujille tarjottiin mahdollisuus uin-
tiin seminaaripaikan viereisessä Oulujoessa. Kymmenet osallistujat noudattivat kutsua. Iltajuhlassa julkistet-
tiin perinteisin menoin vuoden kouluttajalääkäri, vastaava työterveyslääkäri Velimatti Pirilä Rovaniemeltä. 
Toisen seminaaripäivän teemana oli perusosaamisten huoltaminen. Esitykset kattoivat monipuolisesti psyyk-
kisen terveyden ja hyvinvoinnin, työsuojelun, työhygienian, työlääketieteen, työurien tukemisen ja tervey-
den edistämisen aiheita. Lopuksi Turun yliopiston tiimi toivotti seminaariväen tervetulleeksi valtakunnalli-
seen seminaariin marraskuussa 2019.  
 
Osallistuimme aktiivisesti erikoislääkärikoulutuksen uudistamiseen liittyviin kehittämishankkeisiin kuten va-
lintamenettelypilotin rakentamiseksi sekä osaamisperustaisuuden koulutuksen tavoitteiden määrittele-
miseksi. Toimimme aktiivisesti KOKEA-projektissa.  
 
Osallistuimme valtakunnallisessa yhteistyössä kouluttajien jatkokurssin Kehity kouluttajana suunnitteluun. 
Tampereen tiimin järjestämissä Lukuvuoden avajaisissa kouluttajalääkäreille järjestimme Oulussa etätoteu-
tuksen. 
 
Valmistimme ja toteutimme ja kursseja liitetaulukoiden mukaisesti ja jatkoimme valmistelua vuonna 2019 
toteutuville kursseille. Vuoden 2018 aikana toteutettiin ensimmäisen kerran ohjattu verkkokurssi Työllisty-
miskyvyn tukeminen. Kurssin suoritti 8 henkilöä ja heidän antamansa yleispalaute toteutuksesta oli 4,6/5 ja 
hyödyllisyydestä 4,5/5. Tavoitteet saavutettiin erinomaisesti ja työllistymiskykyä tukevaa tärkeää tietoa saa-
tiin levitettyä kentälle.  Osallistuimme myös alueellisilla toteutuksilla Helsingin yliopiston koordinoimiin Kou-
luttajalääkärin pedagogiseen iltapäivään sekä Terveystarkastukset uudella tavalla -kurssiin ja jälkimmäisessä 
työtoimintalähtöisyyden asiantuntijaosuudella. Olimme aktiivisesti mukana verkoston sisäisessä Työelämän 
perustietoa -lukupiirissä. Ohjatuista kursseista jatkoivat ”Miten valmistaudun toimintasuunnitelmapalave-
riin” (suorittajia 10, yleisarvosana toteutuksesta ja hyödyllisyydestä 4/5) ja ”Työpaikkaselvitys ja terveystar-
kastus työtoimintalähtöisesti” (suorittajia 15, yleisarvosana toteutuksesta 4,6/5 ja hyödyllisyydestä 4,5/5). 
Vuoden 2018 puolella videoitiin myös osuus tulevalle itseopiskelukurssille Työhönsopivuuslausunnot ja jat-
kettiin Terveysalan työterveyshuolto -itseopiskelukurssin valmistelua, jotka saadaan kurssitarjottimelle 
vuonna 2019. Kaikkiaan avasimme käyttöön tai tuotimme uusia koulutusvideoita 7 kpl ja lisäksi vastasimme 
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen historiaa koostavan videon teknisestä toteutuksesta yhteistyö-
kumppaneinamme Itä-Suomen yliopiston asiantuntijat. Vastasimme myös virtuaaliyliopiston posterin tekni-
sestä toteutuksesta valtakunnalliseen seminaariin ja virtuaaliyliopiston ilmoituksista Työterveyslääkäri-leh-
dessä.  
 
Oulun yliopiston tiimi osallistui aktiivisesti alueellisten ammatillisen täydennyskoulutuksen tavoitteita palve-
levien verkostojen ja projektien toimintaan, kuten STM-jaostot, Pohjolan lääkäripäivät, TYÖKE-hanke, Työ-
terveyslaitoksen alueellinen neuvottelukunta sekä Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit ry.  
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7.2. Aluekohtainen koulutus 
 
Starttiseminaarit  
Starttiseminaari järjestettiin kaksi kertaa: huhtikuussa oli 8 osallistujaa ja syyskuussa 11 osallistujaa järjestä-
jien lisäksi.  
 
Koulutuspaikkojen aluetapaamiset 
Aluetapaamiset keskitettiin valtakunnalliseen seminaariin. Aluetapaamisia jatketaan vuonna 2019.  
 
Työlääketieteen seminaari 
Osallistumme alueellisten työterveysalan toimijoiden verkostossa työterveyslääkäreille suunnattujen työlää-
ketieteen kuukausikatsausten järjestämiseen huhtikuun vuorolla. Tänäkin vuonna huolehdimme opetuksen 
työelämäyhteyksistä aloittamalla seminaarin katsauksella yliopiston ajankohtaisista asioista. 
Varsinainen sisältö rakennettiin tällä kertaa yhteistyössä konsulttiyhtiö MPS:n asiantuntijoiden kanssa. Tilai-
suudessa käsiteltiin työllistymiskyvyn ja irtisanottujen tukemista työterveyshuollon keinoin ja erikoislääkäri-
koulutuksen ajankohtaisuuksia.  Osallistujia oli 16 aktiivisesti keskustelemassa.  
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   8. TAMPEREEN YLIOPISTO  

Vuoden 2018 lopussa Tampereen yliopistossa oli kirjoilla 219 työterveyshuoltoon erikoistuvaa lääkäriä. Yli-

opiston hyväksymiä koulutuspaikkoja oli 31 ja kouluttajalääkäreitä 69.  

 

Tampereen yliopiston työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen ryhmässä koulutusta suunnitteli ja to-

teutti professori, kolme osa-aikaista kliinistä opettajaa, osa-aikainen verkko-opetuksen asiantuntija sekä vir-

tuaaliyliopiston rahoituksella kolme yliopisto-opettajaa eripituisissa työsuhteissa.  

 

8.1. Projektit ja hankkeet 
Professori on ollut mukana TTL:n vetämässä TYÖKE-hankkeessa. 
 

8.2. Aluekohtainen koulutus 
Starttiseminaari erikoistumisensa aloittaville 

Suunnitelma: Starttiseminaareja järjestetään 1-2 kertaa kevätlukukaudella ja syyslukukaudella.  

Toteutuma: Starttiseminaarit järjestettiin 10.4.2018 ja 11.10.2018. Starttiseminaareihin osallistui yhteensä 
14 erikoistujaa ja 4 kouluttajalääkäriä. Starttiseminaareissa uudet erikoistujat ja heidän kouluttajansa tutus-
tuivat erikoistumisen tavoitteisiin, opinto-ohjelmaan ja palveluvaatimuksiin, koulutuspaikkasopimuksiin, lo-
kikirjaan, tenttikirjallisuuteen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja sähköisiin työvälineisiin: vir-
tuaaliyliopistoon ja Moodle-oppimisympäristöön. Erikoistujia tukemaan rakennettiin myös Työterveyshuol-
lon starttikurssi, jota käytetään starttiseminaarissa ja joka täydentää starttiseminaarin sisältöjä.  
 

Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma Tth-Es  
Suunnitelma: Starttiseminaareista alkavalla verkkokurssilla erikoistuja tekee henkilökohtaisen erikoistumis-
suunnitelman. 
Toteutuma: Vuonna 2018 kurssin suoritti 6 erikoistujaa.  
 

Tutkimustaitokoulutus  

Suunnitelma: Erikoistuville ja heidän kouluttajilleen järjestetään sekä kevätlukukaudella että syyslukukau-

della kaksi tutkimustaitokoulutusta. Koulutusten sisältö auttaa erikoistuvia ja kouluttajia tutkitun ja luotetta-

van tiedon etsimisessä, ymmärtämisessä ja soveltamisessa työterveyshuollon työssä sekä tukee tieteellistä 

tutkimusta tekeviä erikoistujia ja kouluttajia.   

Toteutuma: Koulutuksia järjestettiin vuoden 2018 aikana neljä kertaa. Koulutukseen osallistui 7.2.2018 13 

osallistujaa, 18.4.2018 9 osallistujaa, 4.9.2018 9 osallistujaa ja 6.11.2018 8 osallistujaa.  
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   9. TURUN YLIOPISTO 

Vuoden 2018 lopussa koulutettavia oli kirjoilla 140 ja kouluttajia 48. Yliopiston tarjoama koulutus muodostui 

viikkoseminaareista, kouluttajakoulutuksesta ja Vera Hjelt  -päätösseminaareista kunkin lukukauden lopussa. 

Erikoislääkärikoulutuksen ryhmään kuului täysaikainen professori, puolipäiväinen verkkopedagogi ja osa-ai-
kainen kliininen opettaja. 

 

9.1. Projektit ja hankkeet 
Ei projekteja ja hankkeita 
 

9.2. Aluekohtainen koulutus 
Starttiseminaarit 18.1. ja 13.9. 
Suunnitelma: Starttiseminaarissa uudet koulutettavat lääkärit saavat käsityksen koulutuksen rakenteesta ja 
tutustuvat yliopiston opetustarjontaan.  
Toteutuma: Keväällä osallistui 6 erikoistujaa ja syksyllä osallistui 5. 
 
TTH-es kurssi 
Suunnitelma: Starttiseminaarista alkavalla verkkokurssilla erikoistuja tekee henkilökohtaisen erikoistumis-
suunnitelman. 
Toteutuma: Kurssi jäi osallistujien puutteen vuoksi toteutumatta 
 
Jatkostartti 
Suunnitelma: Erikoistumisen loppuvaiheessa oleville erikoistuville tarkoitettu neuvottelu- ja opintopäivä kou-
lutuksen loppuunsaattamisen vauhdittamiseksi. 
Toteutuma: Kurssi jäi osallistujien puutteen vuoksi toteutumatta 
 
Kouluttajalääkäreiden moduulikoulutus 
Keväällä järjestettiin 2 moduulia lähiopetuksena. Kouluttajana toimi yliopiston oma henkilökunta. Tilaisuuk-
siin osallistui 7 kouluttajalääkäriä / moduuli. Palautteet tilaisuuksista olivat 7. 

 

9.3. Muu toiminta 
Kevätkauden aikana järjestettiin verkkokurssien lähipäivien lisäksi 2 viikkoseminaaria. Viikkoseminaarien 
osallistujamäärä vaihteli 1-10. 
Syyskaudella verkkokurssien lähipäivien lisäksi järjestettiin 3 viikkoseminaaria, joihin osallistui 1-10 koulutet-
tavaa. Viikkoseminaareihin kutsuttiin kotimaisia asiantuntijoita ja vierailijoita esitelmöimään ajankohtaisista 
teemoista.  
Vera Hjelt -seminaarit järjestettiin sekä kevät- että syyskauden päätteeksi ja molemmissa tilaisuuksissa oli 
ulkopuolisia asiantuntijoita esiintymässä. Seminaarissa juhlittiin valmistuneita erikoislääkäreitä. Kevään se-
minaariin osallistui 10 koulutettavaa ja kouluttajalääkäriä. Syksyn seminaariin osallistui 12 koulutettavaa ja 
kouluttaja.  
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10. TYÖTERVEYSHUOLLON VIRTUAALIYLIOPISTO 

 

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto (TTHVYO) tarjoaa ympäristön, jossa yliopistot voivat tarjota koulutusta 
ja tietoa työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajalääkäreilleen. TTHVYO tarjoaa kai-
kille myös mahdollisuuden verkostoitua ja kehittää koulutusta.  
 
Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston toiminnan koordinaatiosta vastaa Helsingin yliopisto. STM rahoittaa 
virtuaaliyliopiston toimintaa rahoituslaissa määritellyin edellytyksin. Helsingin yliopisto palkkasi toiminnalle 
koordinaattorit kliinisen lääkärin Heidi Furun ja verkkopedagogiikan asiantuntijan Lena Selänteen. Yhteis-
työtä tehdään yliopistojen verkkopedagogien, kliinisten opettajien ja professorien sekä Työterveyslaitoksen 
asiantuntijoiden kanssa. Koordinaatioryhmässä virtuaaliyliopisto oli professori Kari Reijulan vastuualueena. 

 
Virtuaaliyliopiston koulutuksiin, tutkimukseen sekä kehittämiseen liittyviä asioita käsiteltiin virtuaaliyliopis-
ton työryhmässä. Työryhmään kuuluivat verkkopedagogit Lena Selänne (HY, pj. ja siht.), Marianne Rytkönen 
(UEF), Juha Pajari (UEF, elokuusta lähtien), Heli Koivisto (OY), Heli Parviainen (TaY) ja Katariina Husman (TY) 
sekä kliiniset opettajat Heidi Furu (HY) ja Soile Seppänen (OY). Työryhmä kokoontui kahdeksan kertaa verk-
kokokouksissa ja tammikuussa järjestettiin lisäksi koulutusta Moodlen uusista työkaluista. Tämän lisäksi ta-
vattiin laajennetun koordinaatioryhmän kokouksien ja valtakunnallisen seminaarin yhteydessä. Työryhmä 
vei yhteisesti käsiteltävät asiat edelleen kliinisten opettajien ja koordinaatioryhmän kokouksiin. 
 
Vuoden 2018 tärkeimmät saavutukset 
 
Syksyllä 2017 virtuaaliyliopiston työryhmä lanseerasi kyselyn virtuaaliyliopiston koulutuksista. Kyselyn ta-
voitteena oli saada tietoa missä muodossa koulutusta halutaan (lähikoulutusta, verkkokoulutusta, itseopis-
kelukursseja jne.), miten kouluttajalääkärit käyttävät virtuaaliyliopistoa ohjaamisessaan, palvelevatko verk-
kosivut tarkoitustaan ja millaisia sosiaalisen median ohjelmia tarvitaan. Kyselyn voimassaoloaikaa jatkettiin 
vuoden 2018 puolelle. Tuloksia analysoitiin ja kirjoitettiin. Alustavia tuloksia esiteltiin posterilla valtakunnal-
lisessa seminaarissa. 
 
Opinto-oppaasta 2017-2019 lähtien teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunneista tulee vähintään 60 
tuntia olla Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston kursseja. Tätä edesauttaaksemme tavoitteenamme oli kas-
vattaa itseopiskelukursseista saatuja tuntien määrää. Erikoistuville avoinna olevista 27 kurssista, 11:sta sai 
jokaisesta 5 teoreettista kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Tarjontaa siis on ja sen määrää pyritään kas-
vattamaan jatkossakin.  
 
Tiedotus 
 
Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto tiedotti toiminnastaan aktiivisesti verkkosivuilla, sosiaalisessa medi-
assa, erikoistujien ja kouluttajalääkärien sähköpostilistoilla sekä koulutuksissa. Työterveyslääkärilehdessä 
oli mainoksia tulevista koulutuksista ja koulutusyhteyshenkilöiden yhteystiedoista. Valtakunnallisessa semi-
naarissa oli posterit kyselyn alustavista tuloksista ja TTHVYO:n toiminnasta. 

 

10.1. Verkkosivut ja sosiaalinen media 
 

tthvyo.fi 

Verkkosivuilla tarjottiin tietoa valtakunnallisesta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta. Sivusto on 
tehty Wordpress-ohjelmistolla ja se sijaitsee SceneGroup:n palvelimella. 
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Tthvyo.fi-verkkosivujen käyttö on pysynyt suunnilleen samana viime vuoteen verrattuna (Kuvio 1). Keski-
määrin sivustolla kävi 598 käyttäjää kuukaudessa. Kävijöistä 75 % käyttää tietokonetta ja 25 % mobiililai-
tetta. Suosituimmat sivut olivat etusivun jälkeen lokikirja, yhteystiedot, perjantai-meeting, koulutuspaikaksi  
ja Työterveyshuolto tutuksi -artikkeli. 
 

 
Kuvio 1. Tthvyo.fi-sivuston käyntimäärät vuosina 2016–2018. 

 

Muut sivut 

 

Virtuaaliyliopisto ylläpiti myös Valtakunnallisen seminaarin (valtakunnallinenseminaari.tthvyo.fi) ja Helsin-

gin yliopiston työterveyshuollon koulutuksen sivuja (hy.tthvyo.fi). Näillä sivuilla vierailtiin harvemmin (noin 
2000 käyttäjää vuodessa). 

 
Blogi (blogi.tthvyo.fi) 

 
Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston blogissa julkaistiin kahdeksan kirjoitusta. Blogissa kirjoittaa pääasiassa 
Itä-Suomen yliopiston kliininen opettaja Jarmo Heikkinen. Blogi-sivustolla oli noin 500 käyttäjää. 

 
Sosiaalinen media 

 

Facebook-ryhmän avulla tavoitetaan työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta kiinnostuneet valtakun-
nallisesti. Vuonna 2018 siihen liittyi 34 uutta jäsentä. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 320, joista 268 oli ak-
tiivisia vuoden aikana. Yliopiston edustajat tiedottivat ryhmässä ajankohtaisista asioista kuten tulevista kou-
lutuksista, väitös- yms. tilaisuuksista. Vuonna 2018 julkaistiin 113 julkaisua, joihin saatiin 67 kommenttia ja 
977 reaktiota (tykkäystä yms.). Keskimäärin ryhmän sivulla käy 30 henkilöä päivässä (vaihteluväli 0-198). 
Facebook-ryhmän jäsenten profiilitietojen mukaan tyypillisin jäsen on 35-44 vuotias nainen (Kuvio 2). 
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Kuvio 2. Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston Facebook-ryhmän sukupuoli- ja ikäjakauma jäsenten pro-
fiilitietojen mukaan. 

 
TTHVYO:n Twitter-tilillä oli 73 seuraajaa. Vuoden aikana twiitattiin tai retwiitattiin 35 kertaa. Virtuaaliyli-
opiston LinkedIn-ryhmässä oli 32 henkilöä ja Instagram-tilillä 15 seuraajaa. Valtakunnallisessa seminaa-
rissa käytettiin some-seinää, johon osallistujat aktiivisesti lähettivät viestejä Twitterin ja Instagramin 
kautta. 
 

10.2. Moodle-oppimisympäristö (moodle.tthvyo.fi) 
 

Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston Moodle-oppimisympäristö kattaa laajan valikoiman kursseja työter-
veyshuollon erikoislääkärikoulutuksen keskeisimmistä aihealueista. Kurssikohtaiset tiedot löytyvät muu-
alta tästä toimintakertomuksesta. 
 
Oppimisympäristö sijaitsee Itä-Suomen yliopiston palvelimella. Vuonna 2018 Moodleen kirjautui 166 
uutta käyttäjää. Käyttö on selvästi kasvanut viime vuodesta (Kuvio 3). 
 

 
Kuvio 3. Moodlen etusivun istunnot ja käyttäjät vuosina 2014-2018. 

 
Itseopiskeluun tarkoitettuja kursseja oli vuonna 2018 tarjolla 29 kpl. Suosituimpia kursseja käyntimäärän 
perusteella olivat Ammattitaudit, Työterveyshuolto tutuksi, Kouluttajalääkärin startti, Työhön paluun tuki 
ja Epidemiologia (Kuvio 4 ja Liitetaulukko). 
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Kuvio 4. Itseopiskelukurssit vuonna 2018 opiskelijoiden ja vierailijoiden kurssialueella käyntimäärän mukaan (*lo-

kakuusta lähtien). 

 

Kaikkien eniten käyntimäärissä oli tapahtunut muutoksia viime vuoteen verrattuna kursseilla Päihteet ja 

työterveyshuolto (+271%), Elintarviketyö (+107%), Tupakoinnin lopettamisen tuki työterveyshuollossa 

(-83%), Näkökulmia ... työterveyshuollon historiaan (-61%), Ammattitaudit (+55%) ja E-lausunnot ja työ-

tapaturmat (+53%) (Kuvio 5). Päihteet ja työterveyshuolto -kurssin käyntimäärän kasvu johtui varmasti 
siitä, ettei kurssille tarvinnut pyytää enää erillistä kurssiavainta. 
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Kuvio 5. Itseopiskelukurssit vuosina 2016-2018 opiskelijoiden ja vierailijoiden kurssialueella käyntimäärän mukaan. 

 

Kun tarkastellaan uniikkeja kävijöitä eli vähintään kerran kurssialueelle tulleita (Kuvio 6 ja Liitetaulukko), 
nousee uusi kurssi Työterveyshuoltoa tutuksi suosituimmaksi. Kurssi avattiin vasta lokakuussa, mutta 
suuri vierailijoiden määrä kertoo, että se on heti löytänyt ulkopuolisen kohderyhmänsä: "Oppimateriaali 
on suunnattu lääkäreille, hoitajille ja muille terveysalan toimijoille." Uniikkeina kävijämäärinä laskettuna 
muut suositut kurssit olivat Ammattitaudit, E-lausunnot ja työtapaturmat, Kuljetus- ja ajoterveystapauk-
sia sekä Kemikaalien terveysriskien arviointi ja hallinta. 
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Kuvio 6. Itseopiskelukurssit vuosina 2018 kirjautuneiden opiskelijoiden ja vierailijoiden uniikkien käyntien mukaan 

(*lokakuusta lähtien). 

 

10.3. Videot 
 

Videotallennukset 

 

Käytössä oli Vimeo Pro -kanava, jonne on tallennettu esim. luentotallenteita. Vimeossa olleita videoita oli 
katsottu vuoden aikana yhteensä 2298 kertaa. Suosituimmat videot olivat: Erikoistujan polulla (591 katse-
lua), Erikoistujan polulle (587), Erikoistujan polku (331), Perjantai-meeting 18.3.2016 (51) ja Tieteellisen jul-
kaisun kriittinen tarkastelu (39). 
 
Vuonna 2018 virtuaaliyliopiston kursseille yms. tuotettiin seuraavat videot: 

 Ala-Mursula L: Miksi työterveyslääkärille työllistymiskyvyn kurssi? Työllistymiskyvyn tukeminen, 24:47 

 Heikkinen J, Koivisto H, Räsänen K: Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen historiaa. Valtakunnalli-
nen seminaari 2018, 5:04 

 Heikkinen J, Rytkönen M, Räsänen K.: Miten työterveyshuolto auttaa muuta terveydenhuoltoa? – Työ-
terveyshuolto tutuksi. Kuusi animaatiovideota (TYÖKE-hanke):  

o Kirvesmies Jaakon tähystetty olkapää – työterveysneuvottelu ja osasairauspäiväraha, 2:19 

o Kiinteistöhoitaja Pekan tulehtunut olkapää – korvaava työ, työergonomia, 1:34 

o Palkanlaskija Annelin nilkkamurtuma – etätyötä ja osasairauspäivärahaa, 1:59 
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https://vimeo.com/313184898
https://media.uef.fi/View.aspx?id=34998~5u~oyT0BBObuF&code=vJ~KxGGG4zwlKjDAWCWOEnGTYzZSLsNITqlCLQyrFTPNuCnHJHzpgPg&ax=7w~cSmgkdlHtGwkMv
https://media.uef.fi/View.aspx?id=35303~5b~suormzL5R0&code=w0~EeG4zOfLVFbZgzdSU9BYuGOtC6kxDzXfKBs9Q7xC9YLwAQEq7xLP&ax=7E~mrEJPK6998vQqp
https://media.uef.fi/View.aspx?id=33393~5i~afrhgRkj8m&code=BO~AXzaXkJuMpv8NeJzJudhkpg6VVuxuiagAmRwtUBuc3DvrMmJItvbbLHIEm&ax=7C~k39uuBACeiJhvV
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o Hitsari Konstan vaikea astma – työolosuhdemuokkauksista uudelleenkoulutukseen, 2:50 

o Moniongelmainen varaosamyyjä Pertti – työterveystarkastus, elintaparemontti ja kuntoutus, 
2:26 

o Masentunut ja uupunut IT asiantuntija Pirkko – Miten töissä menee, 4:16 

 Latvala J: Karsiva terveystarkastus – Voiko työntekijä olla työhönsä sopimaton? Työhönsopivuuslausun-
not, 27:32 

 Leino T: Hissiasennus. Työpaikkaselvitys, 4:45 

 Malin M: Elintapamuutos. Terveystarkastukset uudella tavalla, 29:57 

Verkkovideoinnit 
 
Verkkovideoyhteydet mahdollistavat koulutusten valtakunnallisen toteutuksen samaan aikaan eri paikka-
kunnilla. Skype for business ja Adobe Connect -yhteyksiä käytettiin niissä koulutuksissa, mihin se koulutuk-
sen luonteen mukaan sopi. 
 
 
Jakelu: 

Akava, Hanna-Maija Kause 

EK Auli Rytivaara 

SAK Kari Haring 

STM Kristiina Mukala, Riitta Sauni, Mari Leinonen, Jaska Siikavirta 

STTK Riitta Työläjärvi  

STLY Minna Pihlajamäki 

Suomen Lääkäriliitto Sami Heistaro, Heikki Pärnänen, Kati Myllymäki, Hannu Halila 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Juha-Pekka Turunen 

TTHVYO  

TTL Cherina Dolk, Marja Tuomainen, Päivi Loikkanen, Eva Helaskoski  

Yliopistot: dekaanit/koulutuspäälliköt (professoreiden kautta) 

  

https://media.uef.fi/View.aspx?id=35174~5h~zDbHwQ8VBy&code=vR~U67YkljXSijbePDFO7l2OkN4s9BrnyqfW5OlD97MQSAr9bwJdPX6&ax=7K~tArZ8QlcKQIN9P
https://media.uef.fi/View.aspx?id=35133~5c~UhE36wWtnP&code=w2~eOVFjNr7suWuEpEz9wVBgFCOltMdnwDcfK7QRDSeh87mJVWWcPsQ&ax=7F~OeUlzHhxx9p9Of
https://media.uef.fi/View.aspx?id=35535~5i~afrjgTkd8o&code=wk~AijsOKiHzeI8HRGblBCkuzFCFneqTuQ7JSgrqnQGBRtyMcl4Rv6k&ax=7C~k39xusAGekJhvV
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Liite 1 

 

Taulukko 5: Ohjatut koulutukset.  

Koulutus Y
O 

TOSU To-
teuman 
aika-
taulu 

Teor. tun-
nit (h) 

 I/O/S (JOS 
MONTA TI-
LAISUUTTA, 
YHTEENSÄ) 

Osallistuneiden YO                                                                                                                                                                                       
HY  I-SY  OY  TaY TY  

Syy, jollei 
tehty 
TOSUn mu-
kaan 

Ajan hermolla -seminaarit HY 2x 
vuonna 
2018 

16.5.2019 
ja 
31.10.2019 

á 3  110 110 11
0 

104     2 4   

Altisteiden ABC työterveys-
lääkärin työssä 

HY kevät                     Jätettiin te-
kemättä 

Ammattitauti-työpaja TY kevät kevät     4           4   

Arbetsmedicin och före-
tagshälsovård (jatkokurssi) 

TY kevät                     Ei osallistujia 

Eettisesti haastavat tilanteet 
työterveyslääkärin työssä 

HY 2x kevät, 
1x syksy  

23.5.2018
, 
13.9.2018
, 
11.10.201
8 

9 46 43 43 40     3 3   

Epidemiologia Ta
Y 

syksy 3.9.-
16.12.201
8 

15 12 11 4 4 1 2 3 1   

Epidemiologiaa työterveys-
lääkärille 

TY syksy                     Ei osallistujia 

Ergonomiaa työterveyslääkä-
rille, jatkokurssi 

TY kevät kevät     9           9   

Miten valmistaudun toimin-
tasuunnitelmapalaveriin? 

OY kevät-
syksy 

syksy 15 18     7   7 4     

Occupational diseases TY syksy syksy     1           1   

Osaava tiedonhaku työter-
veyshuollossa 

HY kevät 12.2.2018 
-
15.4.2018 

10 33 27 19 8 2 5 3 9   

Sisäilma-jatkokurssi 1: epide-
miologisen tutkimuksen va-
lossa 

TY kevät kevät     7           7   

Sisäilma-jatkokurssi 2: kliini-
sen tutkimuksen valossa 

TY syksy syksy     3           3   
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Sisäilmaongelmien arviointi 
työterveyslääkärin työssä 

HY kevät 19.4.2018 6   28   6 3 4 8 2 Puuttuva 
tieto 3 osal-
listujaa 

Taloustietoa työterveyslääkä-
rille 1 

Ta
Y 

kevät 5.2. - 
31.5.2018 

15 26 25 14 8 1 5 7 4   

Taloustietoa työterveyslääkä-
rille 2: taloudellinen vaikutta-
vuus 

Ta
Y 

syksy 3.9.-
16.12.201
8 

15 16 7 4 2 0 0 3 2   

Terveystarkastukset uudella 
tavalla 

HY syksy 16.10. - 
10.12.201
8 

15     11 5   4   1   

Tieteellisen tutkimuksen pe-
rusteita 

Ta
Y 

kevät ja 
syksy 

14.3.2018
-
14.11.201
8 

Lähipäivä 7 
Verkko-
kurssi 15 

8 7 7 2 0 0 3 2   

Työhön liittyvät sairaudet ja 
ammattitaudit työterveys-
huollossa UUSI 

HY syksy                     Jätettiin te-
kemättä 

Työllistymiskyvyn tukeminen 
UUSI 

OY kevät syksy 15 13     4 2 2 3 2   

Työnohjaus - reflektio työter-
veyslääkärin työvälineenä 
UUSI 

HY syksy                     Päätettiin 
olla toteut-
tamatta 

Työpaikkaselvitys osana työ-
paikan riskienarviointitoimin-
taa 

HY kevät 23.4. - 
30.6.2018 

15 14   10 1 3 1 1 1   

Työpaikkaselvitys ja terveys-
tarkastus toimintalähtöisesti 

OY kevät kevät 15 33     8 5 6 4 10   

Työterveyshuoltoa ruotsiksi - 
Företagshälsovård på 
svenska 

HY syksy 20.3.2018 
ja 
10.4.2018 

15 28 28 28 24       4   

Työterveyslääkärin lakipakki 
1 

Ta
Y 

syksy 3.9.-
16.12.201
8 

15 29 20 18 7 0 3 7 3   

Työterveyslääkärin lakipakki 
2 

Ta
Y 

kevät  5.2. - 
31.5.2018 

15 18 14 14 4 1 3 5 1   

Työterveysneuvottelu I-
SY 

20.3.-
15.5.201
8 

20.3.-
15.5.2018 

15   6 3 4       2   

Työturvallisuustyö lääkärin 
näkökulmasta UUSI 

I-
SY 

syksy                     Siirtyi vuo-
delle 2019 
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Unettomuus ja työ HY syksy                     Asiantunti-
jan allak-
kaan ei mah-
tunut 

Valmentava ote työterveys-
lääkärin työssä 

HY Ei 
tosussa 

1.12.2018 3 26 24 24 24       2   

 
I/O/S = ilmoittautuneet/osallistuneet/suorittaneet 
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Liite 2 

 

Taulukko 6: Itseopiskelumateriaalit. 

Materiaali Y
O 

TOSU Viim. 
päiv. 
julkaisu 
tai  val-
mistu-
minen 

Teor
. 
tun-
nit 
(h) 

Kurssialu-
eella käy-
neet 2017 

Kurssialu-
eella käy-
neet 2018 

Suorittaneet 2018 
(kursseissa, joissa teor. 
tunteja)       
 
                                                                                                      
HY   I-SY  OY    TaY   TY                                                       

Syy, 
jollei 
tehty 
TOSUn 
mu-
kaan 

Ammattitaudit Ta
Y 

- 2017 5 229 355       17     

B-lausunto: Miksi ja mi-
hin kirjoitan hyvän lau-
sunnon? 

HY - 2019 -                 

E-lausunnot ja tapatur-
mat 

HY - 2018 5 106 162 1   1       

Elintarviketyö Ta
Y 

- 2017 5 70 145       9     

Epidemiologia Ta
Y 

Päivitys 2018 5 195 168       5     

Epätyypillinen työ ja 
työterveyshuolto 

Ta
Y 

Päivitys 2018 5   87       7     

Kemikaalien terveysris-
kien arviointi ja hallinta 

HY - 2016 - 130 120             

Konepajatyö Ta
Y 

- 2017 5 65 80       4     

Kuinka voin auttaa? 
Vuorovaikutustaitoja 
työterveyslääkärille 

I-
SY 

Päivitys 2017 - 23 17           Päivitys 
siirtyi 
2019 

Kuljetusala- ja ajoter-
veystapauksia 

HY - 2017 - 134 139             

Kuntoutus ja työkyvyn 
tuki työterveyshuollossa 

HY Päivitys   -               Julkaisu 
siirtyi 
2019 

Maatalousyrittäjien työ-
terveyshuolto 

I-
SY 

-  2017 5 75 71   1   1 1   

Melu ja työ HY Päivitys   -               Julkaisu 
siirtyi 
2019 

Moniammatillisuus työ-
terveyshuollossa 

I-
SY 

AVOIN   5               Siirtyi 
2019 

Näkökulmia suomalai-
sen työn, työlääketie-
teen ja työterveyshuol-
lon historiaan 

I-
SY 

Päivitys 2018 10 49 19             
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Osaava tiedonhaku työ-
terveyshuollossa UUSI 

HY Valmis-
tuu 

Loka-
kuussa 
2018 

5   33         1   

Päihteet ja työterveys-
huolto  

Ta
Y 

Päivitys 2018 5 17 63       2     

Taloustietoa työterveys-
lääkärille 1 

Ta
Y 

Päivitys 2018 -   44             

Taloustietoa työterveys-
lääkärille 2: Taloudelli-
nen vaikuttavuus 

Ta
Y 

Päivitys 2019 -               Julkaisu 
2019  

Tapauspankki: ammatil-
linen kuntoutus 

I-
SY 

Päivitys 2018 - 50 64             

Tapauspankki: kliinisiä 
tapauksia 

HY Päivitys 2018 - 40 30             

Terveysalan työterveys-
huolto 

OY Käyt-
töön 
2018 

  5               Siirtyi 
2019 

Tieteellisen tutkimuk-
sen perusteita 

Ta
Y 

Päivitys 2018 -   12             

Tunnista tärinän ter-
veysvaikutukset 

HY - 2016 - 37 25             

Tupakoinnin lopettami-
sen tuki työterveyshuol-
lossa 

HY - 2017 - 18 3             

Työelämätuntemus I-
SY 

-        45             

Työhyvinvoinnin psyko-
logiset perusteet 

Ta
Y 

- 2017 5 68 65       7     

Työhön paluun tuki Ta
Y 

- 2017 5 16 179       8     

Työhönsopivuuslausun-
not - milloin ”ei sopiva 
työhön” UUSI 

OY Valmis-
tuu 

  5               Siirtyi 
2019 

Työnäkö HY - 2016 - 30 25             

Työterveyshuolto tu-
tuksi, 10/2018 lähtien 

I-
SY 

Valmis-
tuu  
17/18 
vaih-
teessa 

2018 5   280             

Työterveyslääkärin am-
matillinen identiteetti 

I-
SY 

Valmis-
tuu 
18/19 
vaih-
teessa 

19.2.-
31.3.201
8 

5   608     1 2 1   

Työterveyslääkärin laki-
pakki 1 

Ta
Y 

Päivitys 2018 - 174 111             
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Työterveyslääkärin laki-
pakki 2 

Ta
Y 

Päivitys 2018 - 69 45             

 
 


