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yoterveyshuollon terveystar
kastuksen tekemista voi oppia
nii.inkin:
Erikoistuvat laii.karit perehty
viit opetusmateriaaliin ja tekeviit
orientoivia tehtaviii netissa, kukin omalla
koneellaan itselleen sopivana hetkenii.
Sitten laii.karit kokoontuvat lahiopetukseen
ja harjoittelevat asiantuntijan johdolla ter
veystarkastuksen osia, esimerkiksi motivoi
vaa haastattelua. Tamlin jalkeen he ka.yttavat
uusia menetelmia tyopaikoillaan ja saavat
ohjaajilta palautetta.
-Ta.Ila tavalla saatiin yhdistymaan teoria
ja omaehtoinen opiskelu, tehokkuutta verkon
kautta ja sitten harjoittelu, joka on tarkea
tehda asiantuntijan ohjauksessa, sanoo Tyo
terveyslaitoksen ylilaakari Timo Leino.
Kurssi oli osa Tyoterveyshuollon virtuaali
yliopiston tarjontaa.
Leino sai marraskuussa tunnustuksen
virtuaaliyliopiston kehittamisesta tyoterveys
huollon erikoislaii.karikoulutuksen valtakun
nallisessa seminaarissa. Perustelujen mukaan
Leinon tyo on ollut perustavanlaatuista,
pitkajanteistii., innovatiivista ja tuloksekasta.
Virtuaaliyliopisto on kaikkien viiden laake
tieteen koulutusta tarjoavan yliopiston seka.
Tyoterveyslaitoksen yhteinen koulutusympii
risto. Kaikki tyoterveyshuoltoon erikoistuvat
laii.karit voivat osallistua sen toimintaan.
Osan kursseista voi suorittaa kokonaan
verkossa. Tarjolla on esimerkiksi verkkokurs
seja aiheista Taloustietoa tyoterveysliiiilcii:rille
ja 1'unni,sta tiiriniin terveysvaikutulcset.

llarrasJmuaaa Timo Leino jiirjesti
webinaarin ammatillisesta kuntoutuksesta.
Osallistujia paikan paallii ja verkossa oli noin
sata. Tallenne on edelleen katsottavissa virtu
aaliyliopiston Vimeo-sivuilla.
Vimeoon on koottu muutkin niin sanotut
perjantai-meeting-luennot, jotka ovat tyo
terveyshuollon ja tyolaaketieteen asiantun
tijaluentoja. Niissii on kasitelty esimerkiksi
ajoterveyttii, hormonitoimintaa hairitsevia
kemikaaleja ja ajankayton hallintaa palautu
misen nakokulmasta.
Ta.Ila viikolla perjantailuennon aihe on

Liuoti:naineet tyoeliimiissii ja ammattitautien
aiheuttajina,.
Hi)jattain Timo Leino pilotoi virtuaaliyli
opistossa etatyopaikkaselvityksen tekemista.
Han meni tablettitietokoneen kanssa Tyoter
veyslaitoksen keittioon. Erikoistuvat laii.karit
Oulussa, Kuopiossa ja Helsingissa esittiviit
kYsYffiyksiii Skypen kautta omilta koneiltaan
kuin tyopaikkaselvitysta tehden.

• Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja
Turun yliopiston seka Tyoterveyslaitoksen
yhteinen tyoterveyshuollon koulutusympa
risto ja alan yhteydenpidon foorumi.
> Aloitti toimintansa 2003.
• Mukana on noin 700 erikoistuvaa laakarii
ja noin 250 kouluttajalaakariii.
• Kiiytannon asioita koordlnoi Helsingin
yliopisto, toimintaa linjaa yliopistojen
tyoterveyshuollon professoreista koostuva
koordinaatioryhma.
• Ta.man vuoden budjetti on noin 2,9 mil
joonaa euroa.
> Suuri osa virtuaaliyliopiston materiaalista
on kaikkien saatavilla.
• Verkkosivut www.tthvyo.fi.

-Koulutuksen kautta voi testailla uuden
laisia asioita. Se on ollut hauskaa, Leino
sanoo.
KauselJinaa taimilltamalli miellyttaii
Timo Leinoa.
-Minusta ta.ma on iso vahvuus. Kun voi
mavaroja on rajoitetusti, on voitu yhdistaa eri
yliopistojen ja Tyoterveyslaitoksen asiantunti
joiden resurssit ja saatu hyvia sisii.ltojii ja sita
kautta koulutusta. Olemme myos panosta-
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'neet kouluttajalii.iikii.rien koulutukseen.
Leino harmittelee, etta toiminnalle ei edelleenkaan
ole pysyvaa. rahoitusta.
Leino oli perustamassa virtuaaliyliopistoa 14 vuotta
sitten. Tuolloin opetusm.inisterio myonsi mfili.rarahan
perustamiseen. Sittemmin rahoitus on jarjestynyt
valtion budjetista vii.liaikaisen lain perusteella. Nyt
rahoitus on turvattu tiim.an vuoden loppuun.
. Leino toivoo, etta rahoitus jarjestyy uudeksi nelivuo
:tiskaudeksi.
1
- On sita turhempaankin rahaa laitettu, hii.n sanoo.
'fyoterveyshuollon erikoislii.iikiireita valmistuu nyt
noin 45 vuodessa, kun virtuaaliyliopiston aloittaessa
luku oli 25.
- Vrrtuaaliyliopisto on ollut yksi tii.rkeii keino hoitaa
tiimii asia tehokkaasti ja saada koulutus pyorimiiiin.
jMinna Pihlava
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