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1.

JOHDANTO – 
TERVETULOA 

KOULUTTAJALÄÄKÄRIKSI

Työterveyshuollon kouluttajalääkäri – olet tärkeässä tehtävässä! Sinun ohjauksessasi 
työterveyshuoltoon erikoistuva kollega kehittyy alan ammattilaiseksi, oppii toimi-
maan erikoislääkärinä alati muuttuvassa palvelujärjestelmässä, tulee osaksi alan 
erikoislääkäriyhteisöä ja omaksuu jatkuvan kouluttautumisen tärkeän periaatteen.

Erikoislääkärikoulutus on suurelta osin työssä oppimista koulutusohjelman 
tavoitteiden mukaisesti. Työssä oppimista tuetaan kouluttajalääkärien toteutta-
malla ohjauksella, teoreettisilla koulutuksilla sekä edistymisen arvioinneilla, joilla 
suunnataan taas seuraavia opintoja. Opinto-oppaan koulutusvaatimusten ohella 
tärkeä väline on lokikirja, jossa täsmennetään tavoitteita ja ehdotetaan keinoja ta-
voitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi lokikirja tekee opintojen etenemisen näkyväksi ja 
tukee oppimisen arviointia. Tavoitteet ovat korkealla. Erikoistumisessa kyse on tie-
tojen, taitojen, ajattelutapojen ja asenteiden oppimisesta.

Kouluttajankin kehittymisessä on kyse tietojen, taitojen, ajattelutapojen ja 
asenteiden oppimisesta. Tässä oppaassa viittaamme alan tutkimustietoon ja kir-
jallisuuteen siitä, mihin laadukas oppiminen, ohjaaminen ja edistymisen arviointi 
perustuvat, ja esitämme käytännön vinkkejä. Olemme myös hyödyntäneet työter-
veyshuollon kouluttajalääkäreille vuodenvaihteessa 2011–12 tehtyä kyselyä sekä 
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen ulkoista arviointia vuodelta 2014. Li-
säksi olemme haastatelleet kokeneita Vuoden kouluttajalääkäreiksi valittuja kou-
luttajia: Marjatta Vuorinen, Jarmo Kuronen, Johanna Rantala, Hannu Halme, Anja 
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Renfors ja Kari Mölsä. Heidän ajatuksiaan, kokemuksiaan ja hyviä ohjauskäytäntö-
jään esitellään oppaan eri luvuissa.

Opas on kirjoitettu vaiheessa, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujär-
jestelmää uudistetaan voimakkaasti ja erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallista 
strategiaa vasta rakennetaan. Yliopistojen opetussuunnitelmiakin päivitetään mää-
rävuosin. Näistä syistä olemme rajoittaneet muuttuvien säännösten täsmällisiä lai-
nauksia. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kuvaamiseksi esittelemme 
vain lyhyesti käytäntöjä vuoden 2016 mukaisina. Kannustammekin kouluttajalää-
käreitä pysymään aktiivisesti ajan tasalla omiin kouluttajatehtäviin vaikuttavista 
koulutuksen rakenteiden muutoksista. Uuden erikoistujan aloittaessa, ja aika ajoin 
kokeneemmankin erikoistujan kanssa, on tärkeää pysähtyä tarkastelemaan kul-
loinkin voimassaolevia opintojen tavoitteita ja säännöksiä.

Olemme rakentaneet kouluttajalääkärin opasta työterveyshuollon erikois alan 
keskeisten osaamisten oppimisen ja ohjaamisen lähtökohdista. Muutostenkin kes-
kellä alan olennaiset substanssialueet ja niistä juontuvat oppimis- ja osaamistarpeet 
erottuvat selkeinä. Työterveyshuollon erikoisala sijoittuu työelämän ja terveyden-
huollon rajalle, ja tällä rajalla toimimme tulkkeina ja tukijoina jatkossakin.

Tämän oppaan tavoitteena on auttaa Sinua, kouluttajalääkäri, tärkeässä tehtä-
vässäsi. Asiantuntevalla ja pedagogisesti hyvin toteutetulla ohjauksella erikoistu-
jan oppiminen varmistuu ja osaaminen syvenee. Myönteinen ohjaus innostaa eri-
koistujaa oppimaan. Ohjaustehtävä tukee kouluttajankin osaamista ja ammatillista 
kehittymistä. Kouluttaja voi hyödyntää pedagogista osaamista myös muissa työteh-
tävissään. Tervetuloa ohjaamaan erikoistuvien lääkärien opintoja, työelämän ja 
terveydenhuollon rajalla!




