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TOIMINTASUUNNITELMAN 2022 YHTEENVETO 

Muuttuvat säädökset ja tavoitteet vuodelle 2022 

Kaikkien lääketieteen erikoisalojen koulutusuudistus etenee sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 
johdolla ja yliopistojen toteuttamana. Tavoitteita ovat koulutuksen parempi laatu ja vastaavuus pal-
velujärjestelmän tarpeisiin. Keinoksi on valittu siirtyminen aikaperusteisuudesta osaamisperustaisuu-
teen: erikoistuja voi valmistua, kun osoittaa saavuttaneensa osaamistavoitteet. Käytännössä mukana 
säilyy osittaista aikaperustaisuutta. Uudistus kattaa määrällistä, rakenteellista ja sisällöllistä ohjausta. 

Valtakunnallinen haku- ja valintamenettely toteutuu työterveyshuollon erikoisalalla kahdesti vuo-
dessa. Uuden erikoislääkärikoulutuksen asetuksen (STM 55/2020) mukainen yliopistojen ja erikois-
alojen yhteinen ja erikoisalan oma opetussuunnitelma (OPS2020-) on täsmentänyt osaamistavoitteita. 
Uutta OPS:aa täydennetään vuosittain Osaamisen arviointi - dokumenteilla.  

Vuonna 2022 tavoittelemme 45 uuden erikoislääkärin valmistumista.  

Sisällön ja rakenteiden kehittämisessä etenemme kohti syksyllä 2021 kehitettyjen uusien arviointi-
käytäntöjen käyttöönottoa. Osallistumme myös erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen sähköisen 
seurantajärjestelmän (ELSA) pilotointiin. Seuraamme ja edistämme aktiivisesti STM erikoislääkäri-
koulutuksen uuden toimintaohjelman rakentamista, jossa vuonna 2022 mm. työstetään erikoisalakoh-
taisia koulutusväyliä ja koulutuksen ohjausmekanismeja.  

Olennaisen tärkeää työterveyshuollon erikoisalan vahvasti valtakunnallisen verkoston toiminnalle ja 
kehittämiselle on, että uudistuksessa huomioidaan monipaikkaisen koulutusjärjestelmämme näkökul-
mat ja että työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen erillislaki on voimassa toistaiseksi ja rahoitus 
on riittävällä tasolla. 

Koulutukset 

Yliopistot tarjoavat erikoistujille ja kouluttajille monipuolisesti teoriakoulutusta vastaamaan OPS:n 
osaamistavoitteita. Erikoistujan on hankittava teoriakoulutusta yhteensä 200 tuntia, joista 60 tuntia 
työterveyshuollon virtuaaliyliopiston kursseilta. 
 
Vuonna 2022 alkaa uusia ohjattuja kursseja, esimerkiksi Asiakkuus työterveyshuollossa - tunne yri-
tyksesi, kehitä yhteistyötä, Bedömning av hälso- och arbetsförmågeeffekt – praktiska tips och til-
lämpningar, Mielenterveys ja hyvinvointi, Miten tuen työntekijöiden työkykyä erilaisissa yrityk-
sissä, Neuvottelutaito ja työterveysyhteistyö ja Toksikologiaa työterveyslääkäreille. Yhteensä ohjat-
tuja kursseja ja seminaareja on noin 25, joista voi saada yhteensä satoja teoriakoulutuksen tunteja. 
Tarjonta on täten monipuolista ja erikoisalan kannalta riittävää sekä kattavaa. 

Itseopiskeluun on tarjolla seitsemän uutta kurssia vuonna 2022: Asiakkuus työterveyshuollossa 2 - 
yrityksen työkyvyn tuen prosessin kehittäminen, Ergonomia 2: Kognitiivinen ergonomia, Ergonomia 
3: Organisatorinen ergonomia, Mielenterveys- ja tules – työkyvyn tuki, Rakennusalan työterveys-
huolto, Toksikologiaa työterveyslääkäreille 2 -toksikokinetiikka, mekanismit ja Työterveyslääkäri 
yhteiskunnallisena vaikuttajana. Yhteensä itseopiskelukursseja on noin 50 ja niistä voi saada yhteensä 
yli 150 tuntia teoriakoulutukseen. 

Kouluttajakoulutuksessa jatkamme valtakunnallisen Kehity kouluttajana -jatkokurssin toteuttamista 
sekä pedagogisia iltapäiviä. Uusille kouluttajille pakollinen Kouluttajan startti –kurssi on jatkuvasti 
tarjolla virtuaaliyliopistossa. Lukuvuoden avajaisten järjestäjänä toimii v. 2022 Helsingin yliopisto.  

Resurssit 
 
STM päätti merkittävästi leikata yliopistoilta vuoden 2022 erikoislääkärikoulutukseen määrärahaa. 
Vuonna 2022 viidelle yliopistolle varattu määräraha on 50 000 euroa pienempi kuin vuoden 
2021 määräraha. Tämä budjettileikkaus tulee vaikeuttamaan merkittävästi yliopistojen ope-
tustoimintaa ja vähentämään annetun opetuksen määrää. Tavoite on jatkossa lisätä, ei vähentää 
määrärahaa yliopistojen lisääntyneiden koulutustehtävien vuoksi. 
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Työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä on viiden yliopiston alueella noin 900 ja yliopistojen hy-
väksymiä koulutuspaikoissa toimivia kouluttajia on noin 300. Koulutuspaikkasopimus on tehty noin 
180 koulutuspaikan kanssa. Henkilöstön määrä yliopistoissa on kiistatta niukka erikoisalan koulu-
tuksen tehtävien hoitamiseksi. Professorit (4.5 htv) ja muu henkilöstö (8,9 htv) koordinoivat toiseksi 
suurimman erikoistumisalan opintoja tehokkaasti ja hyvässä yhteistyössä tämän toimintasuunnitel-
man mukaisesti.
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1. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus: yleistä 
 
Tässä dokumentissa kuvataan viiden yliopiston yhteinen työterveyshuollon erikoislääkärikou-
lutuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022. Lyhyesti kuvataan myös erikoislääkärikoulutuk-
sen työelämäyhteistyön kannalta olennaisia hankkeita vuonna 2022. Toiminta lääkäreiden pe-
ruskoulutuksessa ja muu kuin erikoistumiskoulutuksen tieteellisiin tavoitteisiin vastaava tut-
kimustoiminta rajautuu tämän suunnitelman ulkopuolelle.  
 
Yliopistot vastaavat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alaisuuteen 1.2.2015 siirtyneestä 
erikoislääkärikoulutuksesta sen sisällön, koordinoinnin ja laadun varmistamiseksi. Eri-
koislääkärikoulutus perustuu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä, asetukseen eri-
koislääkärikoulutuksesta sekä sen uudistuksesta (STM 56/2015 ja 55/2020), yliopistojen yh-
teisen opetussuunnitelman (OPS2020-) yleisiin koulutusvaatimuksiin, sekä työterveyshuollon 
oppialan valtakunnallisena yhteistyönä tehtyyn erikoisalan opetussuunnitelmaan ja lokikirjaan 
sekä yliopistojen ja koulutuspaikkojen välisiin koulutuspaikkasopimuksiin. 
 
Erikoislääkärikoulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Koulutus suoritetaan pääosin 
työssä oppien ja koulutusohjelman osaamistavoitteiden mukaan. Oppimista tuetaan koulutuk-
silla, ohjauksella ja edistymisen arvioinneilla. Erikoislääkärikoulutus sisältää yliopistojen 
määrittelemät koulutusjaksot toimipaikkakoulutuksineen ja henkilökohtaisine ohjauksineen, 
teoria- ja johtamiskoulutuksen, velvoitteen oman oppimisen ja koulutuksen arviointiin sekä 
valtakunnallisen kuulustelun. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusohjelmaan kuuluu yh-
deksän kuukauden terveyskeskuskoulutusjakso sekä 51-63 kuukautta kestävä käytännön kou-
lutus.  
 
Yliopistot järjestävät työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta itsenäisesti ja yhdessä 
hyödyntäen yliopistojen yhteistä Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoa. Sen kursseille voivat 
osallistua kaikki erikoistuvat ja kouluttajalääkärit yli yliopistorajojen. Kukin yliopisto koordi-
noi koulutuspaikkasopimuksiin perustuvaa koulutusta alueensa koulutuspaikoissa. Lisäksi yli-
opistot tekevät yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa. 
 

Kaikkien alojen erikoislääkärikoulutuksen koulutusuudistus etenee sosiaali- ja terveysminis-
teriön (STM) johdolla ja yliopistojen toteuttamana. Tavoitteita ovat koulutuksen parempi laatu 
ja vastaavuus palvelujärjestelmän tarpeisiin. Uudistus kattaa määrällistä, rakenteellista ja si-
sällöllistä ohjausta. 

Jatkuva haku koulutukseen päättyi vuoden 2018 lopussa ja siirryttiin kahdesti vuodessa toteu-
tuvaan haku- ja valintamenettelyyn. Erikoislääkärikoulutuksen asetuksen (STM 55/2020) uu-
distus tuli voimaan 1.2.2020 alkaen. Erikoislääkärikoulutus on muuttumassa aikaperusteisesta 
osaamisperusteiseksi ja työterveyshuollon oppiala on osoittanut olevansa kehitystyössä 
edelläkävijä: erikoisalalla on ollut yhteinen valtakunnallinen  OPS noin 20 vuoden ajan, kou-
lutuksen tavoitteet on kuvattu osaamisina 10 vuoden ajan, kouluttajien systemaattisesta peda-
gogisesta kouluttamisesta on huolehdittu yli 10 vuoden ajan ja oppimisen etenemisen doku-
mentointia on tehty lokikirjan ja säännöllisten oppimista edistävien arviointien keinoin yli 10 
vuoden ajan . 

Tavoitteet vuodelle 2022 
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Olemme kiteyttäneet työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen palvelulupauksen seu-
raavasti: koulutamme työurien tukemiseen kykeneviä työterveyshuollon erikoislääkäreitä, 
jotka osaavat työn ja terveyden yhteydet, työkyvyn arvioinnin ja tukemisen sekä vaikuttavien 
toimenpiteiden suunnittelun yhteistyössä monitahoisten asiakkaiden kanssa. Toteutamme kou-
lutuksen tehokkaasti, laadukkaasti ja määrällisesti riittävästi työelämän tarpeet ja 
lainsäädännön pätevyysvaatimukset huomioon ottaen.  

 

 

Erikoistujan osaamistavoitteet (OPS2020-) ovat, että valmistuva työterveyshuollon eri-
koislääkäri:  

Erikoisalan tehtävien mukaisesti: 

1. Tuntee työn ja terveyden yhteydet ja osaa toimia työn terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja 
työhön liittyvien voimavarojen edistämiseksi yksilöiden, työpaikkojen ja moniammatillisen 
työterveystiimin kanssa 

2. Osaa arvioida ja tukea työkykyä yhteistyössä työpaikan, terveydenhuollon, kuntoutuspalve-
luiden, sosiaa- livakuutusjärjestelmän ja työvoimahallinnon kanssa 

3. Kykenee työterveysyhteistyössä asettamaan toiminnalle tavoitteita, perustelemaan tarpeel-
lisia toimenpi- teitä ja arvioimaan niiden vaikuttavuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Käytännön toimintoina: 

- Hallitsee työterveyshuollon toiminnan suunnittelun, työpaikkaselvitykset ja terveystarkas-
tukset, neuvonnan ja ohjauksen, työterveyspainotteisen sairaanhoidon sekä erilaiset yhteis-
työn muodot tarvittavine lausuntoineen, OPS kuvaamin täsmennyksin.  

Yksilöllisinä osaamisina: 

- Hallitsee työn eettisen, lainsäädännöllisen ja teoreettisen taustan, erikoisalan kliiniset tai-
dot sekä monitasoisissa asiakkuuksissa tarvittavat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, OPS 
kuvaamin täsmennyksin. 

 

Koulutuksen sisältöjen ja rakenteiden kehittämisen painopistetavoitteina vuonna 2022 
on kehittää:  

- koulutusta ja oppimateriaaleja työkyvyn ja työllistymiskyvyn tukemisesta, toiminnan suun-
nittelusta ja arvioinnista, yleisestä työelämäosaamisesta hyödyntäen työterveyshuollon virtu-
aaliyliopistoa 

- koulutuksen tutkimusperustaisuutta ja vahvistaa työterveyslääkäreiden tutkijataitoja 

- oppimisen arvioinnin käytäntöjä vastaamaan syksyllä 2021 hyväksyttyjä täsmennyksiä työ-
tereyshuollon erikoislääkärin käytännön toimintojen osaamistavoitteisiin EPA-jäsennyksin 
(Entrustable Professional Activities) 

- kouluttajakoulutusta em. arviointien käyttöönoton onnistumisen ja mahdollisesti tarpeellis-
ten jatkokehittämisten tueksi 
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Määrällisenä tavoitteena on 45 uutta työterveyshuollon erikoislääkäriä vuosittain (kolmen 
vuoden keskiarvo). Tällä korjataan edelleen vallitsevaa työterveyshuollon erikoisalan eri-
koislääkäripulaa suhteessa lainsäädännön pätevyysvaatimuksiin sekä eläköitymisestä johtuvaa 
alalta poistumaa lähivuosina.  

 

Koulutusjärjestelmään liittyvinä tavoitteina on varmistaa:  

- Yhteiskunnallisesti tärkeän työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoituksen riittävyys tar-
peisiin 

- Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen muiden erityiskysymysten huomioon ottaminen uudis-
tetta- 

essa kaikkien alojen erikoislääkärikoulutuksen rakenteita 

- Varmistaa koulutusjaksojen suorittamismahdollisuudet (esim. kliiniset sekä työkyvyn arviointi- ja 

kuntoutusjaksot), kun rakennetaan ns. erikoislääkärikoulutuksen koulutusväyliä. 

 
2. Erikoislääkärikoulutuksen yhteistyö 
 

2.1.Yliopistojen yhteistyö 

Työterveyshuollon erikoisalan koulutuksen valtakunnallisesta koordinaatiosta, resursseista ja 
koulutuksen kehittämisen linjauksista vastaa valtakunnallinen työterveyshuollon eri-
koislääkärikoulutuksen koordinaatioryhmä, jonka muodostavat erikoisalan professorit. 
Ryhmän puheenjohtajana toimii v. 2022 prof. Riitta Sauni. Kokouksia järjestetään säännölli-
sesti, keskimäärin kerran kuukaudessa.  

Kaksi kertaa vuodessa kokoontuvaan laajennettuun koordinaatioryhmään kuuluvat profes-
sorien lisäksi kliiniset opettajat, kouluttajakoulutuksen koordinoiva pedagoginen asiantuntija, 
verkkopedagogit ja muu yliopistoissa koulutuksen toteutukseen osallistuva henkilöstö. Syk-
syllä järjestettävään kokoukseen kutsutaan myös tärkeimpien sidosryhmien edustajia (STM, 
TTL, EK, SAK, STTK, Akava ja STLY ja käsiteltävien asioiden mukaisesti tarvittaessa mui-
takin).  

Kliiniset opettajat ja kouluttajakoulutus -työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan koulutus-
ten käytännön toteuttamista, rakennetta, sisältöä ja kehittämistä koskevissa asioissa koordi-
naatiotyöryhmän asettamien suuntaviivojen mukaisesti.  

Yhteistä Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoa koordinoi Helsingin yliopisto, yliopistojen yh-
teisen erikoislääkärikoulutuksen toimintasuunnitelman ja koordinaatioryhmän päätösten mu-
kaisesti. Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa prof. Kari 
Reijula (HY) yhteistyössä luvussa 9 kuvatun virtuaaliyliopiston työryhmän kanssa. Erikois-
tuvat lääkärit ja kouluttajalääkärit voivat osallistua kursseille yli yliopistorajojen. 

Em. pysyvät ryhmät voivat perustaa tai niiden rinnalle voidaan perustaa erillisiä hanke- ja 
tehtäväkohtaisia työryhmiä. Vuonna 2022 tärkeä on E-Lokiprojektin työryhmä, joka tukee 
yhteistyötämme ELSA-kehittäjien kanssa rakennettaessa ja pilotoitaessa sähköistä lokikirjaa 
ja seurantajärjestelmää. 
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Vuonna 2022 työryhmiin liittyvää uudistumista yliopistojen yhteistyössä edustaa myös yh-
teisopettajuus. Aiemmin työterveyshuollon virtuaaliyliopiston kurssit ovat olleet pääosin yk-
sittäisen yliopiston vastuulla. Jatkossa osalle kursseja nimetään vastuutahoksi viiden yliopis-
ton jäsenistä erikseen koottuja työryhmiä, joihin kuuluu kliinisiä opettajia ja verkkopedago-
geja. Yhteisopettajuutta tarvittaessa hyödyntäen toteutetaan erikoistujille suunnattu Starttise-
minaarista käynnistyvä työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssi Tth-ES sekä kou-
luttajalääkäreille suunnatut Kouluttajalääkärin Startti, Kehity kouluttajana -kurssi sekä Opet-
tajainhuone. Yhdessä työryhmä suunnittelee, tuottaa, toteuttaa, arvioi ja päivittää kurssinsa 
vuosittain, ottaen huomioon mm. saadut palautteet. Yhteisopettajuuden etuja ovat avoimuus, 
yhteisöllisyys, kollegiaalisuus, laaja-alaisuus, osaamisen, vastuun ja resurssien tarkoituksen-
mukainen jakaminen sekä toisilta oppiminen. 

Valtakunnallisen loppukuulustelun vaatimusten ja kuulusteluvuorojen koordinoinnista kai-
killa erikoisaloilla vastaa Turun yliopisto. 

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen haku- ja valintamenettelyyn liittyvä yh-
teistyö  

Kaikkien alojen erikoislääkärikoulutukseen hakemisessa siirryttiin vuonna 2019 kahdesti vuo-
dessa toteutuvaan haku- ja valintamenettelyyn. Haettavaksi avattavien paikkojen määrää val-
mistellaan koordinaatioryhmässä yhteistyössä esitettäväksi ja päätettäväksi kussakin tiedekun-
nassa. 

Erikoislääkärikoulutuksen määräaikainen opinto-oikeus alkaa ensimmäisen vaiheen valin-
nasta ollen voimassa 24 kuukautta, jona aikana suoritettu koejakso on osa valintamenettelyä.  

Koejakson alku-, väli- ja loppuarvioinnissa käytetään kaikkien alojen yhteisiä koejaksolomak-
keita. Koejaksolla otetaan käyttöön myös työterveyshuollon lokikirja, joka vielä keväällä 2022 
on paperinen ennen siirtymistä ELSAn sähköiseen lokikirjaan syksyllä 2022, ja aloitetaan kou-
lutuspaikkasopimuksen mukainen kouluttajalääkärin ohjaus. Vuonna 2022 yksityissektorin 
koulutuspaikoilla on oikeus rahoituslakiin pohjautuvan STM asetuksen mukaiseen kouluttaja-
korvaukseen koko kuuden kuukauden koejakson ajalta myöhemmin suoritettavan 24 kk työ-
terveyshuoltojakson lisäksi.  

Näiden paikallisten menettelyjen lisäksi yliopistot tukevat koejakson aikana henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman (HOPS) laadintaa yliopistokohtaisten, valtakunnallisesti koordinoitujen 
starttiseminaarien sekä yliopistojen yhteisen Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma 
(TthES) -verkkokurssin avulla. Edelleen huolehditaan kouluttajalääkärien ja koulutuspaikko-
jen perehdyttämisestä ja tukemisesta siirryttäessä uudistettuihin käytäntöihin.  

Osaamisperustaisuuden kehittämisen yhteistyö työterveyshuollon erikoislääkärikoulu-
tuksessa 

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus on toiminut aktiivisesti valtakunnallisen erikoislää-
kärikoulutuksen uudistamisessa. Työterveyshuollon opetussuunnitelmaa on koko 2010-luvun 
ajan rakennettu vahvasti kohti osaamisperustaisuutta selkeyttämällä alan osaamistavoitteita. 
Vuonna 2016 käynnistettiin erikoisalan keskeisten käytännön toimintojen kuvaaminen (EPAt, 
Entrustable Professional Activities). Vuonna 2019 verkostossa määritettiin yli 30 EPAa, jotka 
OPS2020- tavoitteissa kirkastettiin omaksi käytännön toimintojen osaamistavoitteiden koko-
naisuudekseen. Niiden ohella sanoitetaan erikoisalan tavoitteiden mukaiset ja yksilölliset 
osaamistavoitteet. 
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Keväällä 2021 linjattiin OPS:n Osaamisen arviointi -oppaaseen 2021-2022, että koulutuspai-
koilla keskitytään käytännön toimintojen osaamisten arviointiin. Niiden osaamisissa heijastu-
vat myös erikoisalan tavoitteiden sisäistämisen sekä yksilöllisten osaamisten kehittymisen 
vaihe. Lisäksi linjattiin, että käytännön toimintojen arvioinnissa ei käytetä EPA-luottamus-
taso-asteikkoa vaan osaamisen kehittymistä arvioidaan etappiasteikolla kohti tavoitteita.  

Syksyyn 2021 mennessä valmisteltiin kuusi EPAa lokikirjan 2021-22 liitteeksi, rakennettiin 
etappi-asteikko osana valtakunnallista ELSA-kehitystyötä sekä muotoiltiin osaamisen havain-
noinnin tueksi havainnointilomakkeita kouluttajakoulutusryhmässä yhteistyössä kouluttaja-
lääkärien kanssa.  

Vuonna 2022 testaamme edellä mainituista rakentuvaa uudenlaista osaamisen arvioinnin ko-
konaisuutta. Testaus toteutuu sekä sähköisin menettelyin osana ELSA-pilottia että hyödyntäen 
paperista lokikirjaa ja lomakkeita. Kokemuksia seurataan ja arvioidaan eri foorumeilla: aina-
kin E-Loki-projektiryhmässä, kouluttajakoulutuksen ryhmässä ja koordinaatioryhmässä. 

Erikoistuvien neuvonta ja ohjaus 

Erikoistumiskoulutus toteutuu työssä oppien, koulutusohjelman määrittämillä jaksoilla ja kou-
lutusohjelman tavoitteiden suuntaisesti. Oppimista tuetaan kouluttajalääkärien antamalla hen-
kilökohtaisella ohjauksella ja oppimisen säännöllisillä arvioinneilla, toimipaikkakoulutuksilla 
ja teoriakoulutuksilla. 

Yliopistot antavat erikoistujille neuvontaa ja ohjausta koko erikoistumisajan. Tähän liittyen 
tehdään kiinteää yhteistyötä tiedekuntien opintohallintojen kanssa. 

Koulutuspaikkayhteistyö 

Yliopistot tekevät koulutuspaikkasopimukset työterveyshuoltojakson koulutuspaikkojen 
kanssa sekä työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjakson koulutuspaikkojen kanssa. Koulutuspaikat 
vastaavat toimipaikkakoulutuksen ja henkilökohtaisen ohjauksen järjestämisestä sopimusten 
mukaisesti. Koulutusta ja ohjausta voivat antaa yliopistojen hyväksymät kouluttajalääkärit. 

Yliopistot koordinoivat tätä koulutuspaikkayhteistyötä em. sopimusten, neuvonnan ja ohjauk-
sen keinoin, tiiviissä yhteistyössä tiedekuntien opintohallintojen kanssa. Koulutuspaikkasopi-
mukset tarkistetaan kolmen vuoden välein ja koulutuspaikkojen muutostilanteissa.  

Alueellisia yhteistyötapaamisia ja koulutuksia koulutuspaikkaverkostolle järjestetään yliopis-
tokohtaisin käytännöin. Koulutuspaikkayhteistyö voi sisältää myös koulutukseen liittyvää 
koulutuspaikkojen kuulemista sekä koulutuksen kehittämis- ja tutkimustoimintaa. 

Kouluttajakoulutus 

Yliopisto hyväksyy työterveyshuollon erikoislääkärin kouluttajalääkäriksi kirjallisen hake-
muksen perusteella. Hakemuksessa kouluttajalääkäri mm. sitoutuu pitämään yllä kouluttajan 
valmiuksia osallistumalla yliopiston järjestämään pedagogiseen tai muuhun kouluttajakoulu-
tukseen säännöllisesti vuosittain. Tätä koulutusta yliopistot järjestävät sekä yhdessä että erik-
seen. Koulutusten tarkoituksena on päivittää ja kehittää kouluttajien tietoja, taitoja sekä ajat-
telutapoja ja asenteita erikoistuvan lääkärin oppimisen tukemiseksi. Yhtenä kouluttajaoikeuk-
sien hyväksymisen edellytyksenä 15.9.2017 lähtien on, että uusi kouluttaja suorittaa Koulut-
tajan startti -kurssin puolen vuoden (6kk) sisällä kouluttajanoikeuksien hyväksymisestä. 



10  

 

Vuonna 2022 kouluttajakoulutuksessa jatketaan aiemman koulutustarjonnan mukaisesti. Kou-
lutustarjontaan kuuluu Kouluttajan startti –kurssi, pedagogista osaamista syventävä Kehity 
kouluttajana –koulutus sekä kouluttajalääkärin pedagogiset iltapäivät vaihtuvine teemoineen. 
Näiden koulutusten lisäksi kouluttajalääkäreille järjestetään vuosittain pedagogisiin aiheisiin 
painottuva valtakunnallinen Lukuvuoden avajaiset -seminaari. Kouluttajakoulutusta suunni-
tellaan ja toteutetaan viiden yliopiston yhteistyössä. Lisäksi yliopistot tarjoavat aluekoulutuk-
sia omien alueidensa kouluttajille ja koulutuspaikoille. 

Vuoden 2021 aikana koronapandemian takia kouluttajakoulutukset toteutettiin pääosin etänä. 
Kouluttajaoikeuksia ylläpitäviä ja kouluttajataitoja kehittäviä koulutuksia ovat myös erikois-
lääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari, starttiseminaarit, ns. aluekoulutukset ja muut 
yliopistojen erikseen hyväksymät vähintään kolmen tunnin kestoiset pedagogiset koulutusta-
pahtumat. Virtuaaliyliopiston DigiCampuksen Opettajainhuone toimii erityisesti pedagogisten 
koulutusten, keskinäisen yhteydenpidon ja tiedotuksen foorumina. Kouluttajalääkäreille suun-
nattu kouluttajan opas Kysy, kuuntele, kannusta ja kehity (2016) mahdollistaa myös omatoi-
mista ohjauskirjallisuuteen perehtymistä. Opasta käytetään myös materiaalina kouluttajakou-
lutuksissa. 

Kouluttajakoulutuksen kehittämislinjat noudattavat erikoislääkärikoulutusuudistusta kette-
rästi eri vaiheiden mukaisesti. 
 

 Kouluttajalääkärioikeuksia ylläpitävät koulutukset (listalla lueteltu keskeisimmät hy-
väksytyt kurssit) 

Kouluttajalääkärin 
startti –kurssi 

 Itseopiskelukurssi, jossa palautettavia tehtä-
viä, pakollinen uusille 

 Käytössä 15.9.2017 lähtien, koko ajan käytet-
tävissä 

Kehity koulutta-
jana -koulutus 

 Valtakunnallisesti monimuotokoulutus vuosit-
tain 

Lukuvuoden ava-
jaiset -seminaari 

 Valtakunnallisesti etäyhteyksin, vastuuyli-
opisto vaihtuu vuosittain 

Starttiseminaarit  Uusille erikoistujille ja heidän kouluttajilleen 
suunnatut koulutukset kahdesti vuodessa 

Aluekoulutukset ja 
muut erikseen ni-
metyt koulutukset 

 Yliopistojen toteuttamina 

Pedagogiset 
iltapäivät 

 Iltapäiväkoulutukset noin 4 kertaa vuodessa 

Tth-ERLkoulu-
tuksen valtakun-
nallinen seminaari 

 Kaksipäiväinen seminaari, joka järjestetään 
vuorovuosin eri yliopistopaikkakunnilla 
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Muut yliopistojen erikseen hyväk-
symät väh.  kolmen tunnin kestoi-
set pedagogiset koulutustapahtu-
mat 

 

 
 

Uudistumista yliopistojen välisessä yhteistyössä – yhteisopettajuus 

Aiemmin työterveyshuollon virtuaaliyliopiston kurssit ovat olleet pääosin yksittäisen vastuu-
yliopiston tuottamia, hallinnoimia ja päivittämiä. Viiden yliopiston verkosto arvioi v. 2022, 
olisiko mahdollista, että osassa kursseja vastuutahona olisi viiden yliopiston jäsenistä koos-
tuva työryhmä. Kuhunkin työryhmään kuuluisi kliinisiä opettajia ja verkkopedagogeja. Yh-
dessä työryhmä suunnittelisi, tuottaisi, toteuttaisi, arvioisi ja päivittäisi kurssinsa vuosittain 
ottaen huomioon mm. saadut palautteet.    

Edellä kuvattua yhteisopettajuutta edustavia kursseja olisivat erikoistujille suunnattu Startti ja 
työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma sekä kouluttajalääkäreille suunnatut Kouluttaja-
lääkärin Startti, Kehity kouluttajana ja Opettajanhuone. 

Yhteisopettajuuden etuja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, kollegiaalisuus, laaja-alaisuus, osaa-
misen, vastuun ja resurssien tarkoituksenmukainen jakaminen sekä toisilta oppiminen. 

 
2.2.Yhteistyö Työterveyslaitoksen kanssa 

Yliopistot ja Työterveyslaitos tekevät työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen yhteis-
työtä ja koulutuksen kehittämistä monella tavalla. Työterveyslaitos hallinnoi STM:n valvon-
nassa rahoituslain mukaista määrärahan käyttöä. Työterveyslaitos huolehtii erikoislääkärikou-
lutuksen yliopistollisen opetussuunnitelman edellyttämän kuuden kuukauden työterveyslai-
tosjakson järjestämisestä. Työterveyslaitoksella on viisi toimipistettä (Helsinki, Turku, Tam-
pere, Kuopio ja Oulu), joissa em. työterveyslaitosjakson voi suorittaa. Aluetoimipisteissä 
jakso toteutetaan kliinisessä työssä ja yhteistyössä paikallisen yliopistollisen keskussairaalan 
työlääketieteen poliklinikan kanssa. Erikoistumistoimia on yhteensä 23, joista 11 toimen sekä 
kolmen kouluttajan rahoitus tulee rahoituslain erillismäärärahasta. Jakso on mahdollista suo-
rittaa myös opetussuunnitelmassa (OPS) nimettyjen keskussairaaloiden työlääketieteen poli-
klinikoilla yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. 

Työterveyslaitosjaksoa on viime vuosina kehitetty rakentamalla koulutuksellisia sisältömo-
duuleja, ja huoleh- timalla näiden tarjonnasta valtakunnallisesti. Moduulit kokoavat yhteen 
keskeisiä aihekokonaisuuksia: altis- tuminen ja erityisen sairastumisen vaaran arviointi, am-
mattitaudit, sisäilma, tutkimustiedon kriittinen arviointi, työn psykososiaalinen kuormitus ja 
kognitiivinen ergonomia sekä ammattikuljettajien ajoterveys. 

Lisäksi Työterveyslaitos tarjoaa täydennyskoulutusta, kuten työterveyshuollon pätevöittävää 
koulutusta. Tämä lisää merkittävästi koulutuksen tarjontaa. Pätevöittävästä kurssista 
hyväksytään teoriakoulutukseksi 100 tuntia (1.8.2017 jälkeen suoritettuna, tätä ennen 40 tun-
tia). 

 

2.3.Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa 
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STM:n Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan (TANK) yhteydessä toimi-
vassa erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaoksessa erikoisalaamme edustaa pysyvänä asi-
antuntijana professori Leena Ala-Mursula. 

HY:n professori Kari Reijula toimii Euroopan erikoislääkäriyhdistyksessä (UEMS) alamme 
erikoislääkärikoulutuksen johtokunnassa ja sen EU-tason erikoislääkärikuulustelua valmiste-
levan kehittämistyöryhmän puheenjohtajana. Työryhmä tuotti ensimmäisen yleiseurooppalai-
sen tentin kysymyspankin, pilotoi tenttiä 23.1.2020 ja järjesti toisen tentin 8/2021 Brysselissä. 
Seuraava kuulustelu on tarkoitus toteuttaa loppuvuodesta 2022. 

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen verkosto osallistuu alan kou-
lutusten järjestämiseen yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien muiden oppialojen, Suomen 
Työterveyslääkäriyhdistyksen (STLY), alueellisten Lääketiedetapahtumien, Kelan ja vakuu-
tusjärjestelmän sekä työsuojeluviranomaisten kanssa. Osallistumme myös alan substanssia ja 
koulutuksen kehittämistä koskeviin koulutuksiin, seminaareihin ja kongresseihin kotimaassa 
ja ulkomailla (esim. AMEE ja ICOH). Kari Reijula on myös kansainvälisen työterveysjärjestö 
ICOH:in johtokunnan jäsen. 

Professori Riitta Sauni edustaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusverkostoa STM:n 
työterveyshuollon neuvottelukunnan työterveyshuoltojaostossa ja professori Leena Ala-Mur-
sula on varajäsen. Neuvottelukunta jaostoineen on tärkeä yhteistyöfoorumi. 

Erikoislääkärikoulutuksen työelämäyhteyksiä ylläpidämme työskentelemällä myös muissa 
valtakunnallisissa ja alueellisissa työterveys- ja työhyvinvointialan verkostoissa sekä tutki-
mus- ja kehityshankkeissa. Vuonna 2022 näitä ovat esimerkiksi MYÖTE, TYÖOTE, TYKY-
TUO, KUURA- projektit/hankkeet. 

Muusta keskeisten sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä kts. myös kohta 2.1. 

 

3. Koulutustarjonta 
Yliopistot järjestävät ja tarjoavat yhteistyössä koulutuksia erikoistujille ja kouluttajille yliopis-
tojensa alueella ja virtuaaliyliopistossa. Erikoistujat ja kouluttajat voivat osallistua minkä ta-
hansa yliopiston järjestämään koulutukseen riippumatta siitä, missä yliopistossa ovat kirjoilla 
tai minkä yliopiston hyväksymiä kouluttajia ovat. Koulutukset ovat maksuttomia. Kaikista oh-
jatuista kursseista haetaan erikoistumiskoulutukseen teoriakoulutuksen tunteja. Myös suuresta 
osasta itseopiskelukursseja voi saada näitä tunteja, mikä edellyttää kurssialueella määritelty-
jen, muille vapaaehtoisten kurssitehtävien (tentti, essee, ym.) hyväksyttyä suorittamista. 
 
Teoriakoulutuksen tunteja vaaditaan erikoistumisajalta yhteensä 200 tuntia, joista 60 tuntia 
tulee olla Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston kursseja. Ennen 1.8.2017 aloittaneilla te-
oreettista kurssimuotoista koulutusta vaaditaan yhteensä 100 tuntia. 
 

3.1.Valtakunnallinen seminaari 

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 
Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Teema: Näyttöön perustuva työterveyshuolto  
Ajankohta: 7.-8.06.2022 Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 
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Teoriatunnit: anotaan. Seminaari hyväksytään myös kouluttajilta vuosittain vaadituksi yliopis-
ton järjestämäksi pedagogiseksi koulutukseksi.  

Alustava ohjelma julkaistaan helmikuussa 2022. Seminaari käsittelee erityisesti työterveys-
huollon näyttö- ja vaikuttavuuskysymyksiä: mihin toimintamme perustuu, mitä on työterveys-
huollon vaikuttavuus, entä mikä on näyttö sen vaikuttavuudesta? Toinen teema on kulttuurin 
ja työhyvinvoinnin yhteys. Lisäksi nostamme esiin ajankohtaisaiheita ja luotaamme erikois-
lääkärikoulutuksen käynnissä olevaa suurta mullistusta.  

 

3.2.Kouluttajakoulutus 
 
Kouluttajalääkäreiden Lukuvuoden Avajaiset 
Vastuuyliopisto: Helsinki 
Ajankohta: syyskuu 2022 
 
Lukuvuoden avajaiset on valtakunnallinen työterveyshuollon kouluttajalääkäreille suunnattu 
seminaari, jossa käsitellään erikoislääkärikoulutuksen ja ohjauksen ajankohtaisia asioita. Se-
minaari suunnitellaan yhdessä yliopistojen kesken ja toteutetaan vuosittain kiertävän periaat-
teen mukaisesti eri yliopistopaikkakunnilla. Seminaari hyväksytään kouluttajilta vuosittain 
vaadituksi osallistumiseksi yliopiston järjestämään pedagogiseen ja muuhun koulutukseen. Ti-
laisuudessa käydään läpi ajankohtaiset kouluttajia ja erikoistuvia koskevat asiat. Mukana on 
usein vierailevia luennoitsijoita verkostosta. 
 
Kouluttajalääkärin starttikurssi 
Järjestävä yliopisto: kaikki yliopistot. 
Ajankohta: koko ajan käytettävissä. 
 
Uuden kouluttajan on suoritettava tämä kurssi kuuden (6) kuukauden kuluessa kouluttajaoi-
keuksien myöntämisestä. Vanhoilla kouluttajilla kurssin suorittaminen hyväksytään heiltä 
vuosittain vaadittavaksi pedagogiseksi koulutukseksi. Kouluttajalääkärin starttikurssin suorit-
tamalla uusi kouluttaja hankkii hyvät valmiudet ohjaamisen aloittamiseksi. Kurssi yhtenäistää 
ja tasalaatuistaa aloittavien kouluttajalääkäreiden koulutuksen koko maassa. Kurssin suoritta-
misesta hyötyvät myös koulutusta jo aikaisemmin tehneet kouluttajat. 
 
Kehity kouluttajana - kouluttajalääkärin pedagoginen jatkokoulutus 
Järjestävä yliopisto: kaikki yliopistot. 
Ajankohta: kevät 2022 
 
Koulutus syventää kouluttajalääkäreiden pedagogista osaamista ja se on suunnattu kouluttaja-
lääkäreinä jo jonkin aikaa toimiville erikoislääkäreille. Koulutus toteutetaan tilanteen salliessa 
lähi- tai muussa tapauksessa etätapaamisin ja siihen kuuluu teemoihin liittyviä tehtäviä ja ma-
teriaaleja. 

 

Kouluttajalääkärien pedagogiset iltapäivät 
Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto 
Ajankohta: noin neljä pedagogista iltapäivää vuoden 2022 aikana 

Pedagogiset iltapäivät on suunnattu etenkin kouluttajalääkärin perustaidot jo hankkineille. Ti-
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laisuuksien tavoitteena on syventää edelleen kouluttajien pedagogista osaamista ajankohtais-
ten aiheiden parissa. Vuoden 2021 aikana pedagogiset iltapäivät järjestettiin etänä, mikä mah-
dollisti osallistumisen tehokkaasti omilta työpisteiltä. Tilaisuudet on suunnattu kaikille yli-
opistoverkoston kouluttajalääkäreille. 

 

Opettajainhuone  
Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto. 
Ajankohta: Alue on koko ajan käytettävissä ja sitä päivitetään jatkuvasti. 
 
Opettajainhuone on tieto- ja viestintäalue yliopistojen kanssa kouluttajasopimuksen tehneille 
kouluttajalääkäreille. Opettajanhuoneeseen kootaan kaikki pedagogisten iltapäivien ja Luku-
vuoden avajaisten materiaalit ja siellä jaetaan pedagogisia vinkkejä ja materiaaleja opettami-
sen ja ohjaamisen tueksi.  
 
 

3.3.Ohjatut koulutukset 

Ajan hermolla -seminaarit 
Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto. 
Ajankohta: Vuonna 2022 järjestetään kaksi seminaaria, toinen keväällä ja toinen loppuvuonna. 
Teoriakoulutuksen tunnit: yhdestä seminaarista saa 3 tuntia. 

Ajan hermolla –seminaareja on järjestetty vuodesta 2017 lähtien. Seminaareja järjestetään 
yleensä kahdesti vuodessa ja niiden aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa 
koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon 
erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa sekä muut koulutustoimintaan sitoutuneet henki-
löt koulutuspaikoissa ja sidosryhmissä. 

Asiakkuus työterveyshuollossa - tunne yrityksesi, kehitä yhteistyötä *UUSI 
Järjestävä yliopisto: Turun yliopisto 
Ajankohta: syksy 2022 
Teoreettinen koulutuksen tunnit 15 t (kurssin suorittamiseen liittyy kurssitehtävä) 

Kurssin aikana opitaan hahmottamaan työterveyshuolto palvelualan B2B-liiketoimintana sekä 
tutustutaan asiakkuusajatteluun. Osallistuja osaa kurssin jälkeen jäsennellä asiakastarvetta, 
tuntee yrityksen sisäiset toimijat ja kehittyy yhteistyön rakentamisessa sekä suunnitelmalli-
sessa asiakkuuden hoidossa. Kurssilla tarkastellaan myös erilaisia yritysasiakassegmenttejä 
sekä digitaalisuuden vaikutusta työterveyshuoltoon palveluna. Kurssin suorittamisessa vaih-
televat yhteisesti etäopetuksena suoritettavat jaksot ja itseopiskeltavat moduulit, joihin sisältyy 
vuorovaikutteisia digitaalisia elementtejä. Kurssin suorittaminen edellyttää omaan asiakkuu-
teen liittyvän kurssitehtävän suorittamista.   

Bedömning av hälso- och arbetsförmågeeffekt – praktiska tips och tillämpningar 
(*UUSI) 
Järjestävä yliopisto: HY & Työterveyslaitos 
Ajankohta: 19.11.2022 
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 6 
 
Kursen är riktad åt alla företagsläkare, specialiserande samt handledare. Målet är att lära sig 
de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna bedöma hälso- och arbetsförmågeeffekt 
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av olika exponerings- och belastningsfaktorer som finns i arbetet. Man lär sig också hur man 
tillämpar det i praktiken. Kursen omfattar en webinariedag samt föruppgifter.  

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä 
Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto. 
Ajankohta: Ajankohta: kaksi työpajaa keväällä 2022, yksi syksyllä 2022.  
Teoriakoulutuksen tunnit: 9 t. 

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä –kurssi toteutetaan vaihtuvien teemojen 
mukaisesti kolmena työpajana. Työpajoissa käsitellään tapauspohjaisesti työterveyslääkärin 
työssään kohtaamia eettisiä haasteita. Tapauksiin haetaan ratkaisuja keskustellen yhdessä eri-
koistujien, kouluttajien ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi kurssilla sovelletaan osin lainsää-
däntöä ja muita tapauksiin liittyviä ohjeistuksia. Tavoitteena on vahvistaa työterveyslääkärin 
ammatillista roolia ja –identiteettiä haastavissa tilanteissa.  

Epidemiologia 
Järjestävä yliopisto: Tampereen yliopisto. 
Ajankohta: syksy 2022 
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t. 

Verkkokurssilla opetellaan epidemiologian peruskäsitteitä työterveyden näkökulmasta. Kurs-
sin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologian peruskäsitteet, osaa hahmotella tutki-
mussuunnitelman, tuntee sairauksien esiintyvyyden mittaluvut, epidemiologisen tutkimuksen 
tyypit, aineiston analysoinnin pääperiaatteet, syy-yhteyden arvioinnin sekä tutkimuksen tul-
kinnan periaatteet ja osaa arvioida virhelähteitä sekä lukea kriittisesti julkaisuja. 

Mielenterveys ja hyvinvointi* 
Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto 
Ajankohta: loka-marraskuu 
Teoriakoulutuksen tunnit: 12 (muodostuisi kahdesta koulutusiltapäivästä 3+3 sekä kirjalli-
suudesta + tehtävistä 6) 

Mielenterveys ja hyvinvointi kurssin tavoitteena on lisätä positiivisen mielenterveyden osaa-
mista osana työterveyshuollon toimintaa. Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan osallistuja 
ymmärtää mielen hyvinvoinnin ja –terveyden merkityksen yksilön kautta koko työyhteisöön, 
tuntee voimavarakeskeisen tuen ja psykologisesti turvallisen työyhteisön rakentamisen peri-
aatteita (työterveysyhteistyössä) sekä osaa moniammatillisessa yhteistyössä neuvoa ja ohjata 
asiakasyrityksen työterveysyhteistyössä mielen hyvinvoinnin ja –terveyden tukemista/edistä-
mistä. 

Miten tuen työntekijöiden työkykyä erilaisissa yrityksissä *UUSI 
Järjestävä yliopisto: Oulun yliopisto 
Ajankohta: Uusi kurssi, valmistelu 2022 
Teoriakoulutuksen tunnit: 15 t haetaan 

Miten valmistaudun työkyvyn ennakoivaan ja korjaavaan tukemiseen erilaisissa yritysasiak-
kuuksissa, - millaista käytännön yhteistyötä ja ratkaisuja erilaisten työpaikkojen kanssa tarvi-
taan? Kurssin käytyään opiskelija on kartuttanut osaamistaan työkyvyn tukemisen moninaisiin 
näkökulmiin erilaajuisten sopimusten puitteissa. Koulutus tarjotaan vuonna 2023 ohjattuna 
verkkokoulutuksena. 

Miten valmistaudun toimintasuunnitelmapalaveriin? 
Järjestävä yliopisto: Oulun yliopisto  
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Ajankohta: syksy 2022 
Teoriakoulutuksen tunnit: 15 t 

Verkkokurssin tavoitteena on oppia työterveysyhteistyössä tärkeitä taitoja ja ajattelutapoja. 
Kurssin käytyään opiskelija on syventänyt teoreettista ymmärrystään työterveyshuollon mo-
nitasoisista asiakkuuksista, taitojaan työterveysyhteistyön tavoitteiden asettelusta yhdessä asi-
akkaiden kanssa, taitojaan raportoida työterveystoimintaa monipuolisesti sekä taitojaan arvi-
oida ja sanoittaa toiminnan vaikuttavuutta eri näkökulmista. Esillä ovat myös sanallisten ai-
neistojen raportoinnin taidot, joista on hyötyä kaikenkokoisissa asiakkuuksissa, myös tilan-
teissa, joissa mahdollisuudet kvantitatiivisiin analyyseihin ovat rajalliset. Vuonna 2021 uudis-
tettuun kurssiin sisältyvät luennot ja opiskelumateriaalit verkossa, oppimistehtävät, itsenäinen 
sekä kouluttajalääkärin ohjaama työskentely asiakasorganisaation parissa, verkkokeskustelut 
ja -tapaaminen. 

Neuvottelutaito ja työterveysyhteistyö *UUSI 
Järjestävä yliopisto: Turun yliopisto 
Ajankohta: kevät 2022 
Teoreettiset koulutuksen tunnit 15 t (kurssin suorittamiseen liittyy harjoitustyö) 

Kurssilla työstetään yrityksen yhteistyöpalaveriin valmistautumista. Käsittelyssä ovat asiakas-
tarpeen jäsentely, ehdotusten johtaminen eri tietolähteistä kootusta tiedosta sekä yhteistyötä 
tukevat palaverikäytännöt. Työskentelymuoto on osallistava ja kurssilla tehdään myös vuoro-
vaikutusharjoitteita. Kurssiin kuuluu etätapaamisia ja 1 lähipäivä Turussa. Kurssin aikana 
työstetään harjoitustehtävänä palaverimateriaalia oman asiakkuuden tarpeeseen. 

Osaava tiedonhaku työterveyshuollossa 
Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto 
Ajankohta: alkusyksy 2022 
Teoriakoulutuksen tunnit: 10 t 

Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä 
työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsää-
däntö. Verkkokurssi val[1]mentaa näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyt-
töön. Koulutuksen materiaalit ovat lyhyitä videoluentoja, jotka perehdyttävät tietokantojen 
tietosisältöön ja käyttötekniikkaan. Omaa käyttötaitoa pääsee kehittämään harjoitustehtävillä, 
joiden ratkaisemiseen käytetään kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja. 

Sisäilmaongelmien hallinnan uudet käytännöt työterveyslääkärin työssä 
Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto.  
Ajankohta: syksy 2022 
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 6 t. 

Kurssi antaa yleiskuvan siitä, miten työterveyslääkäri toimii sisäilmaongelmissa viranomai-
sohjeiden mutta samalla uuden tutkimustiedon ja käynnissä olevan asennemuutoksen perus-
teella. Käynnissä on merkittävä muutos toimintatavoissa ja työterveyslääkäreiden tulee hallita 
uudet toimintatavat. Käypä hoito -suositus kosteus- ja homevaurioihin liittyen sekä TTL:n jul-
kaisemat sisäilmasta oireilevien työntekijöiden tutkimusohjeet käydään pääkohdittain läpi 
koulutuksen aikana. Kurssi on käytännönläheinen ja sen oppeja voi hyvin soveltaa työterveys-
huollon työssä. Seminaaripäivän jälkeen osallistuja tuntee muun muassa keskeisimmät työpai-
kan sisäilmaongelmien piirteet ja niiden yleisyyden, työterveyshuollon moniammatillisen toi-
minnan pääpiirteet sisäilmaongelmien tunnistamisessa ja hallinnassa, lait sekä viranomaisoh-
jeet ja uudistuneen hyvän käytännön oireilevan potilaan kohtaamisessa. 
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Taloustietoa työterveyslääkärille 1 
Järjestävä yliopisto: Tampereen yliopisto. 
Ajankohta: kevät 2022. 
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy 
kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan 
kanssa.  
 
Verkkokurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön 
taloudelliset lainalaisuudet. 
 

Toksikologiaa työterveyslääkäreille *UUSI 
Järjestävä yliopisto: Turun yliopisto.  
Ajankohta: Syksy 2022. Lähipäivät syyskuu – marraskuu 2022 
Teoriakoulutuksen tunnit:15 t.  

Tämän ohjatun verkkokurssin tavoitteena on perehtyä työtoksikologian ja työlääketieteellisen 
vaaranarvioinnin perusteisiin. Erityisesti tarkastellaan kemiallisen altistumisen tunnistamista, 
altisteammatteja, kemiallisten aineiden ominaisuuksia, altistumisen arviointia ja seurantaa, 
vaikutusmekanismeja ja riskinarvioinnin periaatteita. Kurssilla perehdytään toksikologisten 
mittausmenetelmien tulkintaan ja riskinarviointiin käytännön työterveyslääkärin työssä ilme-
nevissä tilanteissa. Kurssilainen tuntee myös aihepiiriä sivuavan lainsäädännön ja viranomai-
sohjeet osa osaa soveltaa niitä käytännön työssään.  

Työkykyarviopyyntö *UUSI 
Vastuuyliopisto: HY 
Ajankohta: syksy 2022  
Teoriakoulutuksen tunnit: 4  

Työterveyshuollon erikoislääkärin yksi keskeinen osaamisalue on työkyvyn arviointi. Esihen-
kilön on mahdollista pyytää työterveyshuollosta lausuntoa työntekijän työkyvystä, kun hän 
epäilee työkyvyn alentuneen terveydellisten syiden vuoksi. 

Kyseessä UUSI ohjattu koulutus, joka järjestetään syksyllä 2022. Kurssilla käydään läpi työ-
kykyarvion tekoon liittyviä säädöksiä ja ohjeistuksia sekä fiktiivisten case-esimerkkien kautta 
pureudutaan työkykyarvion tekemiseen ja haasteisiin. 

Työllistymiskyvyn tukeminen 
Järjestävä yliopisto: Oulun yliopisto.  
Ajankohta: kevät 2022 
Teoriakoulutuksen tunnit: 15 t 

Työllistymiskyvyn terveydellisten edellytysten tukeminen on terveystarkastusperuste ja aihe 
neuvontaan ja ohjaukseen. Työllistymiskyvyn tukeminen liittyy työurien tukemiseen ja piden-
tämiseen terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja muiden verkostojen yhteistyössä. Kurssin 
käytyään opiskelija on perehtynyt työllistymiskyvyn tukemisessa tärkeisiin käsitteisiin ja ajat-
telutapoihin sekä lisännyt valmiuksiaan paikallisten yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Oh-
jattu verkkokoulutus sisältää verkkoaineistoon perehtymistä, erilaisia oppimistehtäviä ja oh-
jattuja yhteisiä verkkokeskusteluja sekä verkkotapaamisen.  

Työterveyslääkärin lakipakki 1 
Järjestävä yliopisto: Tampereen yliopisto. 
Ajankohta: syksy 2022 
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Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy 
kurssin. Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan 
kanssa. 

Verkkokurssin tavoitteena on avata työterveyshuollossa työskenteleville lääkäreille työter-
veyshuollon kannalta keskeisiä lakeja. Pääpaino tässä lakipakin ensimmäisessä osassa on puh-
taasti työterveyshuoltoa koskevassa työterveyshuoltolainsäädännössä. 

Työterveyslääkärin lakipakki 2 
Järjestävä yliopisto: Tampereen yliopisto. 
Ajankohta: kevät 2022. 
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy 
kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan 
kanssa. 

Verkkokurssin tavoitteena on avata työterveyshuollossa työskenteleville lääkäreille työter-
veyshuollon kannalta keskeisiä lakeja. Tässä Työterveyslääkärin lakipakin toisessa osassa pe-
rehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin. 

Työterveysneuvottelu  
Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Ajankohta: 23.3.–15.5.2021 
Kurssin päivitys 2022 
Teoriatunnit: 10 t. 
 
Tämän verkkokurssin jälkeen osallistuja ymmärtää työterveysneuvottelujen merkityksen 
osana työkyvyn ja työhön paluun tukea; hallitsee työterveysneuvottelujen sujuvan käymisen 
ja niihin liittyvät hyvät kokouskäytännöt ja osaa toimia ammattilaisena myös ristiriitaisissa 
neuvotteluissa; ymmärtää työterveysneuvottelujen merkityksen ja roolinsa siinä osana yrityk-
sen kanssa tehtävää aktiivista työterveysyhteistyötä; hallitsee työterveysneuvotteluihin liitty-
vät tietosuojakysymykset; pystyy käymään työterveysneuvotteluja työntekijää ja työnantajaa 
hyödyttävällä tavalla. 
 
Uni ja työ  
Järjestävä yliopisto: Oulun yliopisto  
Ajankohta: syksy 2022 – kevät 2023 
Teoriakoulutuksen tunnit: 15 t 

Kurssi on suunnattu erikoistuville ja kouluttajille. Kurssin tavoitteena on syventää osallistujan 
osaamista unen ja vireystilan vaikutuksista työ ja -toimintakykyyn, epätyypillisten työaikojen 
ja vuorotyön arvioinnissa ja haittojen vähentämisessä, sekä unettomuuden ja vireystilaan vai-
kuttavien sairauksien hoidossa. Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Kurssiin 
kuuluu verkkomateriaalia, verkkotapaamisia sekä asiakasyrityksen parissa itsenäisesti ja kou-
luttajalääkärin ohjauksessa suoritettavia tehtäviä.  

Yritysjohtamisen osaamista työterveyslääkäreille  
Järjestävä yliopisto: Oulun yliopisto 
Ajankohta: syksy 2022 
Teoriakoulutuksen tunnit: 15 t 
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Kurssin käytyään työterveyslääkäri tuntee peruskäsitteitä ja tavallisimpia käytäntöjä yrityselä-
män johtamisessa, liittyen etenkin strategiseen suunnitteluun, talousjohtamiseen ja työoikeu-
dellisiin kysymyksiin. Ymmärtäessään paremmin yrityselämän lainalaisuuksia työterveyslää-
käri osaa perustella ja muotoilla työterveyshuollon suosituksia niiden vaikuttavuutta tukevalla 
tavalla. Käsitteiden osaaminen tukee hyvän työterveysyhteistyön rakentamista. Kurssi täyden-
tää terveydenhuoltoon painottuvia erikoislääkärikoulutuksen johtamisopintoja työterveyslää-
käreiden erityistarpeisiin. Toteutus sisältää tallennettuja asiantuntijaluentoja ja itsenäisiä ja 
yhteisiä verkkotehtäviä. 

 

3.4.Itseopiskelu 
 
Ajoterveyskurssi  
Järjestävä : Turun yliopisto : Turun yliopisto –uudistettu 2022 
Teoriakoulutuksen tunnit : 6 t 
 
Kurssin tavoitteena on perehdyttää voimassaoleviin ajokorttien terveysvaatimuksiin ja oppia 
soveltamaan saamaansa tietoa käytännön työssä esimerkkitapauksissa. Oleellista on hahmot-
taa, milloin oma kannanotto riittää ja milloin tarvitaan toisen alan erikoislääkärin tai moniam-
matillisen raadin kannanottoa. Kurssi antaa taustatietoa ajoterveyskriteereistä ja ammattikul-
jettajan riskitekijöistä työssä. Edelleen kurssi antaa valmiuksia mm. ammattikuljettajan päih-
deongelman tunnistamiseen työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa tulee arvioida myös 
ajoterveyskysymyksiä tarvittaessa henkilöautokorttiluokassa, jos työtehtävään kuuluu auton 
käyttö työssä. 
 
Altistelähtöiset terveystarkastukset- harjoitus tekee (rakennus)mestarin 
Vastuuyliopisto: HY 
Kurssi päivitetään: 2021 
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 6 
 
Kurssin käytyään osallistuja osaa suunnitella ja toteuttaa altistelähtöisiä terveystarkastuksia. 
Kurssilla perehdytään altistelähtöisten terveystarkastusten säädöksiin ja uudistuneisiin ohjei-
siin käyttämällä rakennusalaa esimerkkinä. Kurssi soveltuu paitsi itsenäisesti suoritettavaksi, 
myös ohjaajan ja erikoistuvien yhdessä tehtäväksi. Se käy myös myös kokeneelle lääkärille, 
joka haluaa päivittää tietonsa rakennusalasta ja altistelähtöisistä tarkastuksista. Kurssilla on 
sähköinen tentti. 
 
Ammattitaudit 
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään sisällöllisesti vuonna 2022. 
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 5 t, edellyttää verkkotentin hyväksytysti suo-
rittamista. 
 
Verkkokurssin tavoitteena on oppia ammattitauteihin liittyvät keskeisimmät asiat: käsitteet, 
lainsäädäntö, ilmoitusvelvollisuus, tavallisimpien ammattitautien yleisyys, ammattitautien 
selvittäminen ja tutkimusten porrastus. 
 
Ammattitaudit 10  
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
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Kurssi päivitetään linkkien toimivuuden osalta vuonna 2022. Päivitetty sisällön osalta 2021. 
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: haetaan 5 t, edellyttää verkkotentin hyväk-
sytysti suorittamista. 
 
Ammattitaudit 10 käsittää kymmenen yleistä ammattitautia. Osioissa käydään läpi ammatti-
tautikohtaisesti yleisyys, altisteet, taudinkuva, diagnostiikka ja toimintatavat ammattitau-
tiepäilyn herätessä. 
 
Ammattitautitutkimuksiin ohjaaminen- remittering till yrkessjukdomsundersökningar 
Vastuuyliopisto: HY’ 
Kurssi päivitetään: 2022 (videoiden tekstitys saavutettaviksi 2022) 
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 5 
 
Tällä kurssilla opitaan, miten toimia, kun työterveyshuollossa on herännyt epäily ammattitau-
dista. Tämä itseopiskelukurssi on suunnattu ensisijaisesti työterveyshuollon erikoistuville ja 
ohjaajille. Se soveltuu kuitenkin myös muille työterveyden ammattilaisille, esim. työterveys-
hoitajille ja sosiaalityöntekijöille, joiden tulee tuntea tutkimus- ja lähetekäytäntö osatakseen 
neuvoa asiakkaita. 
 
Asiakkuus työterveyshuollossa 1 - tunne yrityksesi, kehitä yhteistyötä  
Järjestävä yliopisto: Turun yliopisto, vuodelta 2021 
Teoreettisen koulutuksen tunnit 6 t 
 
Kurssin aikana opitaan hahmottamaan työterveyshuolto palvelualan B2B-liiketoimintana sekä 
tutustutaan asiakkuusajatteluun. Osallistuja osaa kurssin jälkeen jäsennellä asiakastarvetta, 
tuntee yrityksen sisäiset toimijat sekä kehittyy yhteistyön rakentamisessa ja suunnitelmalli-
sessa asiakkuuden hoidossa. Kurssilla tarkastellaan myös erilaisia asiakassegmenttejä sekä di-
gitaalisuuden vaikutusta työterveyshuoltoon palveluna. Itseopiskelukurssi sisältää vuorovai-
kutteisia digitaalisia elementtejä. Kurssin suorittaminen edellyttää kurssitentin suorittamista. 
 
Asiakkuus työterveyshuollossa 2 - yrityksen työkyvyn tuen prosessin kehittäminen 
*UUSI 
Järjestävä yliopisto: Turun yliopisto 
Teoreettisen koulutuksen tunnit 6 t 
 
Kurssilla tutustutaan työkyvyn eri määritelmiin sekä yrityksen työkykyjohtamisen perustei-
siin. Kurssin käytyään osallistuja pystyy tukemaan asiakasyritystään työkyvyn tuen prosessin 
kehittämisessä. Kurssilla käsitellään työterveysyhteistyötä, tiedolla johtamista, eri toimijoiden 
roolia sekä sidosryhmäyhteistyötä. Itseopiskelukurssi sisältää vuorovaikutteisia digitaalisia 
elementtejä. Kurssin suorittaminen edellyttää kurssitentin suorittamista.   

 
B-lausunto: Opi tekemään hyvä B-lausunto 
Kurssi päivitetään: 2022 
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 5, edellyttää kurssitehtävien hyväksytysti 
suorittamista 

Työterveyshuollon erikoislääkärin yksi keskeinen osaamisalue on työ- ja toimintakyvyn arvi-
ointi. Hyvin tehty B-lausunto on tarpeellinen paitsi etuuden hakijalle myös etuuden arvioijalle, 
työnantajalle ja yhteiskunnalle.  
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Kyseessä on itseopiskelukurssi, joka päivitetään v. 2022 ja on esimerkiksi tarkoitettu suoritet-
tavaksi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kouluttajalääkärin ohjauksessa. Kurssilla 
painotetaan potilastapauksiin liittyvän harjoittelun lisäksi laajempaa ymmärrystä siitä, mitä 
tarkoitusta varten ja miksi B-lausunto kirjoitetaan.  
 
Bli bekant med företagshälsovård 
Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto 
 
Undervisningsmaterialet ”Bli bekant med företagshälsovårdens verksamhetssätt” innehåller 
information om företagshälsovårdens verksamhet och förfaringssätt. Det visar också på ett 
lättåskådligt sätt hur företagshälsovården kan bistå den övriga hälso- och sjukvården. Kursen 
berättigar inte till studieprestationer som teoretisk utbildning. 

 

E-lausunnot ja tapaturmat 

Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto. 

Kurssi päivitetään vuonna 2021.  

Teoriakoulutuksen tunnit: 5 t, edellyttää kurssitehtävän hyväksytysti suorittamista 
 
Kurssin jälkeen osallistuja osaa laatia hyvän E-lausunnon, tuntee E-lausunnon käyttöaiheet ja 
tapaturmalajien perustiedot, lainsäädännölliset ja käytännölliset erot sekä korvausten sisällöt 
(ammattitaudit pois lukien) kos- kien sosiaali- ja lakisääteisiä vakuutuksia. 
 
Elintarviketyö 
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään sisällöllisesti vuonna 2022. 
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 5 t, edellyttää verkkotentin hyväksytysti suo-
rittamista. 
 
Kurssin tavoitteena on perehdyttää elintarvikealan työolosuhteisiin, altisteisiin ja niiden hal-
lintaan. Aihealueina käsitellään mm. alan erityispiirteitä terveystarkastuksineen ja hygie-
niavaatimuksineen sekä jauhopölyaltistumista, toistotyötä ja lämpötyöolosuhteita. 
 
Epidemiologia 
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään linkkien toimivuuden osalta vuonna 2022. 
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 5 t, edellyttää verkkotentin hyväksytysti suo-
rittamista. 
 
Verkkokurssin tavoitteena on antaa perustiedot epidemiologiasta ja edistää työterveyttä kos-
kevien epidemiologisten tutkimusten tulkinnan taitoa. 
 
Epätyypillinen työ ja työterveyshuolto  
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään sisällöllisesti vuonna 2022. 
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Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 5 t, edellyttää kurssitehtävän hyväksyttyä 
suorittamista. 
 
Verkkokurssin tavoitteena on oppia, mitä on epätyypillinen työ ja miten työurat ovat muuttu-
neet työelämän muutoksissa, sekä oppia ymmärtämään epätyypillisen työn vaikutuksia ter-
veyteen ja hyvinvointiin. 
Ergonomia 1: Ergonomia ja tukiranka 
Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Päivitys: 2021 
Teoriatunnit: 3 t, edellyttää kurssitehtävien hyväksytysti suorittamista 
 
Fyysisen ergonomian kysymykset korostuivat pandemia- ja etätyöaikana. Mutta mistä hyvä 
fyysinen ergonomia oikein koostuu? Miten sitä voi arvioida ja parantaa? Kurssin jälkeen ym-
märrät hyvän ergonomian perusteita ja osaat soveltaa tietoja työssäsi osana tavoitteellista mo-
niammatillista yhteistyötä. Virtuaaliyliopiston ergonomiakurssit 1-3 (fyysinen, kognitiivinen 
ja organisatorinen ergonomia) antavat työterveyslääkärille kokonaiskäsityksen ergonomian 
perusteista. 
 
Ergonomia 2: Kognitiivinen ergonomia - UUSI 
Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Teoriakoulutuksen tunnit: 3 t, edellyttää kurssitehtävien hyväksytysti suorittamista 
Kurssin päivitys: uusi kurssi 
 
Mistä hyvä kognitiivinen ergonomia oikein koostuu? Miten sitä voi arvioida ja parantaa? Mil-
laista on etätyön kognitiivinen ergonomia? Kurssin jälkeen ymmärrät hyvän kognitiivisen er-
gonomian perusteita ja osaat soveltaa tietoja työssäsi osana tavoitteellista moniammatillista 
yhteistyötä ergonomiakysymyksissä. Virtuaaliyliopiston ergonomiakurssit 1-3 (fyysinen, kog-
nitiivinen ja organisatorinen ergonomia) antavat työterveyslääkärille kokonaiskäsityksen er-
gonomian perusteista. 
 
Ergonomia 3: Organisatorinen ergonomia - UUSI 
Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Teoriatunnit: 3 t, edellyttää kurssitehtävien hyväksytysti suorittamista 
Kurssin päivitys: uusi kurssi 
 
Mistä hyvä organisatorinen ergonomia oikein koostuu? Miten sitä voi arvioida ja parantaa? 
Millaista yhteistyö organisatorisen ergonomian kysymyksissä on työpaikan kanssa? Kurssin 
jälkeen ymmärrät hyvän kognitiivisen ergonomian perusteita ja osaat soveltaa tietoja työssäsi 
osana tavoitteellista moniammatillista yhteistyötä ergonomiakysymyksissä. Virtuaaliyliopis-
ton ergonomiakurssit 1-3 (fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia) antavat työ-
terveyslääkärille kokonaiskäsityksen ergonomian perusteista. 
 
Erikoistujan koejakson työkalupakki 
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään linkkien osalta syksy 2022. 
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: haetaan valmistumisen jälkeen 
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Kyseessä on vuonna 2021 valmistunut kurssi. Verkkokurssin tavoitteena on antaa perustiedot 
käytännönläheisesti ja esimerkkien avulla koejakson käytännön työn kannalta tärkeimmistä 
osa-alueista, kuten ammattitaudeista, riskienarvioinnista, työpaikkaselvityksestä, toiminta-
suunnitelman teosta, terveystarkastuksista, työterveysyhteistyöstä, keskeisimmästä lainsää-
dännöstä ja sosiaalivakuutuksesta. 
 
Kemikaalien terveysriskien arviointi ja hallinta 
Vastuuyliopisto: HY 
Kurssi päivitetään: 2021  
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: — 
 
Kurssin jälkeen osallistuja tuntee kemikaalien terveysriskien arvioinnin periaatteet, osaa etsiä 
tietoa kemikaalien vaaraominaisuuksista ja tietää keinoja kemikaalialtistumisen arviointiin ja 
altistumisen hallintaan. Osallistuja tuntee myös työterveyshuollon velvollisuudet ja roolin liit-
tyen työpaikan kemikaaliturvallisuuteen. 

 
Konepajatyö 
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään linkkien toimivuuden osalta vuonna 2022. 
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 5 t, edellyttää verkkotentin hyväksytysti suo-
rittamista. 
 
Verkkokurssilla käsitellään konepajatyön terveysvaaroja ja niiden hallintaa, erityisesti hitsaus-
työn näkökulmasta. Aihealueita mm. ovat altistuminen ja ammattitaudit konepajateollisuu-
dessa. Kurssin tavoitteena on myös tutustuttaa kurssilaiset hitsauksessa käytettäviin erilaisiin 
laitteisiin sekä eri hitsausmenetelmiin.  
 
Kuntoutus ja työkyvyn tuki työterveyshuollossa 
Vastuuyliopisto: HY 
Kurssi päivitetään: 2022 
Teoriakoulutuksen tunnit: 8 h, edellyttää verkkotentin hyväksytysti suorittamista. 

Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on antaa erikoistuvalle lääkärille perustiedot siitä, miten 
työterveyshuollossa ja työpaikalla kuntoutuksen eri keinoja voi käyttää työssä jatkamisen ja 
työhön paluun tukemisessa. Työkyvyn tukeen liittyvissä tilanteissa korostuu työterveyshuol-
lon ja kuntoutuksen tiivis tapauskohtainen, ts. työpaikka- ja työntekijäkohtainen yhteistyö. 
Kuntoutus on moniammatillista, tavoitteellista ja vaikuttavaa toimintaa. Työterveyshuollolla 
on merkittävä rooli kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa. 

Kurssi on itseopiskelukurssi, joka päivitetään vuonna 2022 ajan tasalle ja saavutettavaksi. 
 
Maatalousyrittäjien työterveyshuolto  
Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Kurssi on päivitetty vuonna 2021  
Teoriatunnit: 5 t, edellyttää verkkotentin hyväksytysti suorittamista  
 
Kurssin suorittaminen antaa perustiedot maatalousyrittäjien työterveyshuollosta. Kurssin käy-
tyään osallistuja siis tuntee maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvän lainsäädännön; 
osaa soveltaa maatalousyrittäjien hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteita; osaa tehdä 
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yhteistyötä maatalousyrittäjien ja heidän sidosryhmiensä kanssa työhyvinvoinnin lisää-
miseksi; tunnistaa yleisimmät työolojen riskit, keskeiset työperäiset sairaudet ja ammattitau-
dit; tuntee maatalousyrittäjien lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen erityispiirteet ja 
osaa ohjata sopivaan kuntoutukseen 
 
Melu ja työ  
Järjestävä: Turun yliopisto: Turun yliopisto – vuodelta 2021 
Teoriakoulutuksen tunnit: 5 t 
 
Kurssilla voi perehtyä äänen ja melun peruskäsitteistöön, kuulemisen fysiologiaan ja anatomi-
aan, melun vaikutuksista, melualtistumisen arvioinnista, meluntorjunnasta ja kuulonsuojai-
mista, meluvammasta, ja melualtisteiseen työhön liittyvistä terveystarkastuksista. Kurssin pe-
rusteella työterveyslääkäri oppii arvioimaan altistumista, melun vaikutusta kuuloon, ammatti-
tauteja ja niiden haittaa. 
 
Mielenterveys- ja tules – työkyvyn tuki* UUSI KURSSI 
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: haetaan 5 t, edellyttää verkkotentin hyväk-
sytysti suorittamista. 
 
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyssairaudet ovat suomalaisten yleisimpiä 
lääkärissä käynnin syitä ja eniten työstä poissaoloja aiheuttavia sairausryhmiä. Verkkokurssin 
tavoitteena on perehdyttää ja kerrata näitä työterveyshuollon kannalta merkittäviä sairausryh-
miä työterveyshuollon näkökulmasta. Kurssilla keskitytään sairausryhmien prevalenssiin, 
yleisimpiin tautimuotoihin, niiden merkitykseen työkyvyn osalta, kuntoutukseen sekä lyhyesti 
kyseisten sairauksien työkyvyn tuen vaihtoehtoihin. 

 

Miten työterveyshuolto auttaa muuta terveydenhuoltoa? - Työterveyshuolto tutuksi  
Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Oppimismateriaalin päivitys: 2021 
Teoriakoulutuksen tunnit: ei. 
 
Oppimismateriaali on suunnattu muun terveydenhuollon lääkäreille ja hoitajille. Oppimisma-
teriaalin tavoite on edistää terveydenhuollon muiden toimijoiden ja työterveyshuollon yhteis-
työtä työkyvyn tukemiseksi ja työterveyden edistämiseksi. Animaatioiden, muiden tiivistetty-
jen materiaalien ja linkkien avulla saa uusia vinkkejä yhteistyöhön sekä hyvän yleiskäsityksen 
työterveyshuoltojen työstä, erityisosaamisista ja tekemisen tavoista potilastyössä, työkyvyn 
tukemisessa.  
Kurssi on myös osa Työterveyshuolto erikoistuvalle lääkärille tutuksi -kurssia, joka on koe-
jaksolla olevalle erikoistujalle pakollinen. 
 
Miten julkaisen tieteellisen artikkelin? 

Vastuuyliopisto: HY 
Kurssi päivitetään: 2022 
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: — 
 
Tällä itseopiskelukurssilla käydään läpi artikkelin julkaisemisen perusteet, opitaan mitä ver-
taisarviointi on ja saadaan käytännön vinkkejä, miten artikkelin julkaisuprosessissa toimitaan. 
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Kurssi toimii tutoriaalina siinä vaiheessa, kun tieteellisen artikkelin julkaisu on ajankohtaista. 
Kohderyhmänä ovat erikoistuvat työterveyslääkärit ja erikoislääkärit. 
 
Moniammatillisuus työterveyshuollossa – yhteistyöstä voimaa! 
Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Kurssi on päivitetty vuonna 2021 
Teoriatunnit: 5 t, edellyttää kurssitehtävän hyväksyttyä suorittamista  
 
Kurssin aikana työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat sekä heidän toimintansa tu-
levat tutuiksi. Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää moniammatillisuuden hyödyllisyyden ja 
tuntee sen monet mahdollisuudet työssään työterveyden edistämiseksi.  
 
Occupational health and safety (OHS)  
Responsible organiser: University of Eastern Finland 
Theoretical hours: none 
Updated in 2021 
 
Are you attending an international congress or a seminar? Do you want to refresh or even 
improve your skills in OHS-English? If your answer is yes, this is a special offer for you! This 
course familiarises you with the OHS-vocabulary and selected OHS-themes, which helps you 
to read, write, understand, and communicate on OHS issues in English. And it´s for sure easier 
to take part in OHS-seminars in English!  
 
Osaava tiedonhaku työterveyshuollossa 
Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto 
Kurssi on valmistunut vuonna 2018, päivitetty 2021 
Teoriakoulutuksen tunnit: 5 t, edellyttää kurssitehtävän hyväksyttyä suorittamista 
 
Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä 
työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsää-
däntö. Verkkokurssin tavoite on perehdyttää näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähtei-
den käyttöön. Jotta tiedonhallinnan ja tiedonhaun verkkokurssi on ajankäytöllisesti mielekäs 
kokonaisuus, on oppimateriaali valtaosaltaan havainnevideoita ja harjoitustehtäviä. Kurssi 
valmentaa ratkaisemaan työterveyshuollolle ominaisia tietotarpeita kotimaisten ja myös ulko-
maisten tietokantojen avulla. 
 
Päihteet ja työterveyshuolto 
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään sisällöllisesti vuonna 2022. 
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 5 t, edellyttää verkkotentin hyväksytysti suo-
rittamista. 
 
Verkkokurssi antaa valmiuksia päihdeongelman tunnistamiseen, päihdepotilaan kohtaami-
seen, hoidontarpeen arviointiin sekä myös hoidon toteuttamiseen työterveyshuollossa. 
 
Rakennusalan työterveyshuolto *UUSI KURSSI 
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto 
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Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: haetaan 5 t, edellyttää verkkotentin hyväk-
sytysti suorittamista. 
 
Verkkokurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään rakennusalaa toimialana ja antaa työväli-
neitä rakennusalan työterveyshuollon ja työturvallisuuden kehittämiseen. 
 
Syöpäsairaudet ja työ  
Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Päivitys vuonna 2022 
Teoriatunnit: 5 h, edellyttää kurssitehtävien hyväksyttyä suorittamista 
 
Kurssilla käsitellään työikäisten syöpäsairauksia yleensä, työperäisiä syöpiä ja syöpää ammat-
titautina, syöpään sairastuneen työkykyä, työkyvyn tukiasioita ja paluuta takaisin työhön. 
Syöpä, syöpäsairaudet ja työ ovat esillä myös potilaan näkökulmasta.  
 
Taloustietoa työterveyslääkärille 1 
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään sisällöllisesti vuonna 2022. 
Kurssista ei saa kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. 
 
Verkkokurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön ta-
loudelliset lainalaisuudet. 
 
 
Tapauspankki: ammatillinen kuntoutus  
Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Kurssi on päivitetty vuonna 2021 
Teoriatunnit: ei 
 
Tapaukset käsittelevät pääosin ammatillista kuntoutusta, mutta myös lääkinnällistä kuntou-
tusta ja työkyvyttömyyseläkeasioita. Potilastapaukset esitellään sairausryhmittäin. Tapauksia 
voi pohtia itsenäisesti tai esim. ohjauskeskusteluissa. Tapauksiin on liitetty mallivastaus. Ta-
pausten yhteyteen on laitettu myös lähteitä ja viitteitä tapauksen teoreettisen tietopohjan laa-
jemmaksi opiskelemiseksi ja varmentamiseksi. 
 
Tapauspankki: kliinisiä tapauksia 
Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto. 
Kurssi päivitetään vuonna 2022.  
Kurssista ei saa kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. 
 
Tältä kurssialueelta löydät tapausselosteita: alkoholismi, kipuileva myyjä, kuntoutustarpeen 
arviointi, kuulon heikkeneminen, lääkäripotilas, masennus sekä vesirokko ja raskaus. Tapauk-
sia voi pohtia itsenäisesti tai esim. ohjauskeskusteluissa. Tapauksiin on liitetty mallivastaus. 
 
Terveysalan työterveyshuolto  
Vastuuyliopisto: Oulun yliopisto  
Teoriakoulutuksen tunnit: 5 t 
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Tavoitteena on, että opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa moniammatillisen 
terveysalan työn erityispiirteet, tuntee terveysalan työn vaara-, kuormitus- ja voimavaratekijät 
ja saa käsityksen terveysalan työterveyshuollossa huomioitavista tekijöistä. Kurssista on mah-
dollista saada 5 teoriakoulutuksen tuntia hyväksytyllä verkkotenttisuorituksella. 
 
Tieteellisen tutkimuksen perusteita  
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään sisällöllisesti vuonna 2022. 
Kurssista ei saa kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. 
 
Verkkokurssin tavoitteena on oppia tieteellisen tutkimuksen perusteita ja tutkimuksen sovel-
tamista työterveyshuollon käytäntöön. 
 
Toimialakohtainen työterveyshuollon suunnittelun kurssi  
Vastuuyliopisto: Oulun yliopisto  
Teoriakoulutuksen tunnit: 5 t 
 
Tavoitteena on, että opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa (täsmentyy) toi-
mialan työn erityispiirteet, tuntee työn vaara-, kuormitus- ja voimavaratekijät ja saa käsityksen 
toimialan työterveyshuollossa huomioitavista tekijöistä. Kurssista on mahdollista saada 5 teo-
riakoulutuksen tuntia hyväksytyllä verkkotenttisuorituksella. 
 
Toksikologiaa työterveyslääkäreille 1 - ammattitaudit, tiedonhaku, riskinarviointi 
Järjestävä yliopisto: Turun yliopisto. Vuodelta 2021 
Teoriakoulutuksen tunnit: anotaan 6 t 
 
Tämän verkkokurssin tavoitteena on perehtyä työtoksikologian ja työlääketieteellisen vaa-
ranarvioinnin perusteisiin. Erityisesti tarkastellaan kemikaaliammattitauteja, tiedonhakua ja 
vaaranarviointia kemikaalitietokantoja käyttäen. Kurssin avulla työterveyslääkäri voi itsenäi-
sesti selvittää useiden kemikaalien riskiprofiilin ja arvioida terveysvaikutuksia ja terveysvaa-
ran torjuntaa.  
 
Toksikologiaa työterveyslääkäreille 2 – toksikokinetiikka, mekanismit, karsinogeneesi, 
ympäristötoksikologia *UUSI 
Järjestävä yliopisto: Turun yliopisto. 
Teoriakoulutuksen tunnit: anotaan 6 t 
 
Tämän verkkokurssin tavoitteena on perehtyä työtoksikologian syventyen toksikokinetiik-
kaan, toksisuuden mekanismeihin, syövänvaaraan ja ympäristötoksikologiaan. Erityisesti tar-
kastellaan liuottimien, kasvinsuojeluaineiden, metallien ja biotoksisuuden mekanismeja. 
Kurssin avulla työterveyslääkäri voi syventää tietojaan kemikaalien riskiominaisuuksien arvi-
oinnista ja turvallisista pitoisuusrajoista. 
 
Tunnista tärinän terveysvaikutukset 
Vastuuyliopisto: HY 
Kurssi päivitetään: 2022 
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 5 
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Kurssi on itseopiskelukurssi, joka on julkaistu jo aiemmin, mutta päivitetään vuonna 2022 
ajantasalle ja saavutettavaksi. Kurssilla opitaan arvioimaan tärinäaltistumista ja tärinän ter-
veyshaittoja sekä diagnosoimaan tärinätautia ammattitautina. Tietoaineiston lisäksi kurssilta 
löytyy harjoitustehtäviä ja potilastapauksia. Kliininen osio keskittyy vain käsiin kohdistuvan 
tärinän aiheuttamaan ammattitautiin: tärinätautiin. Teoriakoulutuksen tunnit: 5 h, edellyttää 
verkkotentin hyväksytysti suorittamista.  
 
Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoito työterveyshuollossa 
Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto. 
Kurssi on päivitetty vuonna 2021.  
Kurssista haetaan teoriakoulutuksen tunteja. 
 
Kurssilla käydään läpi erilaisten tupakka- ja nikotiinituotteiden vieroittamisen keskeisiä peri-
aatteita työterveyshuollossa. Tupakka- ja nikotiinituotteiden vieroitusosaaminen sisältää tupa-
koijan tukemisen ohjannan, neuvonnan ja seurannan organisoimisen. Keskeistä on osata toi-
mia asiantuntijana myös työpaikkojen tukemisessa kohti savutonta ja nikotiinitonta työpaik-
kaa työterveysyhteistyössä. Kurssi antaa valmiuksia myös koordinoida oman työterveysyk-
sikön vieroitustoimintaa moniammatillisena yhteistyönä. 
 
Työelämätuntemus  
Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Kurssi päivitetään vuonna 2022 
Teoriatunnit: 5 t, edellyttää kurssitehtävän hyväksytysti suorittamista.  
 
Työterveyslääkäri toimii terveydenhuollon, työelämän ja sosiaalivakuutuksen rajapinnoilla. 
Hän tarvitsee työssään tietoa, ymmärrystä ja osaamista työelämästä, siihen vaikuttavista ja sitä 
säätelevistä tekijöistä. Kurssin suorittaminen antaa tämän osaamisen saavuttamiselle hyvät 
mahdollisuudet.  
 
Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet 
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään sisällöllisesti vuonna 2022. 
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 5 t, edellyttää verkkotentin hyväksytysti suo-
rittamista. 
 
Verkkokurssin tavoitteena on oppia oleellisimpia asioita työhyvinvoinnin psykologisista pe-
rusteista, joita työterveyslääkärin tulee tietää. Se esittelee myös alalla käytettyjä teorioita, joita 
käytetään tutkimuksissa ja myös alan artikkeleissa. 
 
Työhön paluun tuki   
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään sisällöllisesti vuonna 2022. 
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 5 t, edellyttää verkkotentin hyväksytysti suo-
rittamista. 
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Verkkokurssin tavoitteena on perehtyä työhön paluuseen ja siihen liittyviin tukitoimiin. On-
nistunut työhön paluu sairaudesta johtuneen poissaolon jälkeen on tärkeää, koska sillä on mer-
kitystä, ei vain työntekijöiden hyvinvoinnin, vaan myös työurien pidentämisen ja työkyvyttö-
myyseläkkeiden kannalta. 
 
Työkyky ja sosiaalivakuutus  
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään sisällöllisesti vuonna 2022. 
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit 5 t, edellyttää verkkotentin hyväksytysti suo-
rittamista. 
 
Verkkokurssin tavoitteena on oppia keskeiset työkyvyn arviointiin, lausuntojen laatimiseen ja 
kuntoutusvaihtoehtoihin liittyvät asiat esimerkkitapausten avulla. Kurssi sisältää osiot sosiaa-
livakuutuksen lakisääteisestä taustasta, vakuutuslääketieteellisen arvioinnin perusteista, sai-
rauspäivärahasta ja osasairauspäivärahasta, toimintakyvyn arvioinnista, työtapaturmista osana 
sosiaalivakuutusta, Kelan järjestämästä ja työterveyshuoltolakiin perustuvasta kuntoutuksesta 
ja työkyvyttömyyseläkkeestä.  
 
Työn kuormittavuus 
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään linkkien toimivuuden osalta vuonna 2022. 
Kurssista ei saa kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. 
 
Verkkokurssilla opetellaan kuormittumisen ja palautumisen arviointia työterveyden näkökul-
masta. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa arvioida työntekijän fyysistä, henkistä ja sosiaa-
lista kuormitusta sekä tunnistaa yksilöllisten ominaisuuksien vaikutuksen kuormittumiseen, 
osaa arvioida palautumista ja tunnistaa tilapäisen ylikuormituksen ja ylirasitustilan välisen 
eron. Opiskelija tuntee myös menetelmiä kuormituksen / palautumisen mittaamiseksi 
 
Työnäkö 
Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto. 
Kurssi on päivitetty vuonna 2021. 
Kurssista ei saa teoriakoulutuksen tunteja. 
 
Kurssilla käsitellään työnäköä laajasti; näön tutkimista työterveyshuollossa ja näkemiseen liit-
tyvien olosuhteiden selvittämistä työympäristössä. 
 
Työterveyshuollon, työlääketieteen ja työn historiasta Suomessa 
Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Päivitys: perusteellisesti uudistettu vuonna 2021 
Teoriatunnit: 5 t, edellyttää kurssitehtävän hyväksytysti suorittamista  
 
Kurssin jälkeen osallistuja tuntee suomalaisen työpaikkalääkärin ja työterveyshuollon histo-
riaa, osallistuja ymmärtää työn ja yleisen yhteiskunnallisen kehityksen merkityksen työpaik-
kalääkäritoiminnan ja työterveyshuollon kehitykselle sekä osallistujan identiteetti työterveys-
lääkärinä vahvistuu.  
 
Työterveyshuolto erikoistuvalle lääkärille tutuksi  
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Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Kurssi päivitetään vuonna 2022 
Teoriatunnit: ei  
 
Kurssi on työterveyshuoltoon erikoistuvalle lääkärille pakollinen tehtävä erikoistumiseen liit-
tyvän koejakson aikana. Kurssin jälkeen erikoistuvalla on hyvä yleiskäsitys työterveyshuol-
losta, sen perusteista ja tavoitteista, sen erityiskysymyksistä ja -osaamisesta. Hän ymmärtää 
myös moniammatillisuuden, työpaikkojen kanssa tehtävän yhteistyön sekä muun terveyden-
huollon kanssa tehtävän yhteistyön perusteet sekä alan yhteiskunnallisen merkityksen. Kurssin 
sisältö auttaa myös erikoistumissuunnitelman laatimisessa. 
 
Työterveyshuoltotoiminta etänä  
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään linkkien toimivuuden osalta vuonna 2022. 
Kyseessä on vuonna 2021 valmistunut kurssi. Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tun-
nit: haetaan 5 t, edellyttää verkkotentin hyväksytysti suorittamista.  
 
Verkkokurssilla on tarkoitus perehtyä digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin kehittää työ-
terveyshuollon toimintatapoja, työterveyshuollon ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttami-
seen etäpalveluina sekä työterveyshuollon etäpalveluiden korvaamiseen liittyvin ohjeisiin. 
 
Työterveyslääkärin ammatillinen identiteetti  
Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Päivitys vuonna 2022 
Teoriatunnit: 5 t, edellyttää kurssitehtävien hyväksyttyä suorittamista.  
 
Myönteinen ammatti-identiteetti tukee työssä tarvittavien voimavarojen ja työkyvyn kehitty-
mistä. Muun muassa erikoistumisopintojen katkonaisuus, vaihtuvat tehtävät ja toiminta työ-
elämän rajalla asettavat omat haasteensa ammatti-identiteetin rakentamiselle ja oman osaami-
sen määrittelylle. Kurssi tuo mahdollisuuden pohtia oman ammatti-identiteetin kehittymistä 
monipuolisesti, myös alan vahvuuksien ja kipukohtien käsittelyn kautta. 
 
Työterveyslääkärin lakipakki 1  
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään sisällöllisesti vuonna 2022. 
Kurssista ei saa kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. 
 
Verkkokurssin tavoitteena on avata työterveyshuollossa työskenteleville lääkäreille työter-
veyshuollon kannalta keskeisiä lakeja. Pääpaino tässä lakipakin ensimmäisessä osassa on puh-
taasti työterveyshuoltoa koskevassa työterveyshuoltolainsäädännössä. 
 
Työterveyslääkärin lakipakki 2  
Vastuuyliopisto: Tampereen yliopisto. 
Kurssi päivitetään sisällöllisesti vuonna 2022. 
Kurssista ei saa kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. 
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Verkkokurssin tavoitteena on avata työterveyshuollossa työskenteleville lääkäreille työter-
veyshuollon kannalta keskeisiä lakeja. Tässä Työterveyslääkärin lakipakin toisessa osassa pe-
rehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin. 
 
Työterveyslääkäri yhteiskunnallisena vaikuttajana – UUSI 
Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Päivitys: uusi itseopiskelukurssi 
Teoriatunnit: 5 t, edellyttää kurssitehtävän hyväksyttyä suorittamista. 
 
Mitä yhteiskunnallisella vaikuttavuudella tarkoitetaan? Miksi työterveyslääkärin tulisi toimia 
yhteiskunnallisena vaikuttajana? Miten työterveyslääkäri voit vaikuttaa asuinpaikkakuntansa 
hyvinvointiin ja elinvoimaan? Millaisia vaikutuskanavia voi hyödyntää? Kenen kautta ja ke-
nen kanssa? Millaisia vaikuttamisen taitoja tarvitaan? Oppimateriaalissa käsitellään monipuo-
lisesti ja laaja-alaisesti työterveyslääkärin asemaa, ammatti-identiteettiä ja työn merkittä-
vyyttä. Kurssimateriaalin rungon muodostavat lyhyet eri tason vaikuttajien haastattelut, lisäksi 
jonkin verran oheismateriaaleja.  
 
Materiaaleihin voi tutustua ilman kurssin suorittamista. Teoriatuntien saamisen edellytys eli 
kurssitehtävä on 3000-3500 sanan kirjoitus osallistujan/työterveyslääkärin toiminnasta yhteis-
kunnallisena vaikuttajana. 
 
Työturvallisuus ja lääkäri  
Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto 
Kurssi on avattu loppuvuodesta 2020 
Teoriatunnit: 5 t, edellyttää kurssin hyväksyttyä suorittamista  
 
Työturvallisuus on keskeinen osa työterveyttä ja työterveys keskeinen osa työturvallisuutta. 
Kurssin jälkeen erikoistuja tuntee työturvallisuustyön perusteet, tavoitteet ja palvelujärjestel-
män ja ymmärtää oman roolinsa työturvallisuuden tekijänä ja työperäisten riskien terveydelli-
sen merkityksen arvioijana. Kurssilla käsitellään myös lääkärin omaa työturvallisuutta. Kurssi 
valmistaa osaltaan myös tavoitteellisten työpaikkaselvityskäyntien tekemiseen ja monialai-
seen yhteistyöhön. 
 
 

4. Helsingin yliopisto 
Helsingin yliopistossa erikoistuu työterveyshuollon erikoislääkäriksi 290 lääkäriä, sopimus-
koulutuspaikkoja on 80 ja kouluttajia on 135. 
 
4.1. Projektit ja hankkeet 
 
Jatkamme keskeytynyttä työpaikkaselvitysvideoiden tuottamista heti, kun koronaepidemian 
tilanne sallii työpaikoille pääsyn. Valmistelua tehdään yhteistyössä muiden yliopistojen 
kanssa. Viiden yliopiston verkostossa työstetään osaamisperustaisuuden edellyttämää ja kat-
tavaa kurssitarjontaa tyoterveyshuollon EPA- sisältöjen mukaiseksi.  
 
Tupakoinnin lopettamisen tuki työterveyshuollossa 
Projektia jatketaan osana Savuton Suomi 2030 – verkoston hankkeita. Projektissa korostuu 
työterveyshuollon moniammatillinen toiminta ja työterveyslääkärin osaaminen savuttomien 
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työpaikkojen toteutumiseksi.  
 
Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen ja Työterveyslaitoksen pätevöittävän kou-
lutuksen niveltyminen toisiinsa 
Valmistellaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa Työterveyslaitoksen moniammatilli-
sen työterveyshuoltoon pätevöittävän kurssin nivellyttämistä työterveyshuollon eri-
koislääkärikoulutuksen kokonaisuuteen. 
 
Aloittelevan työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin video-oheismateriaalien tuotta-
minen 
Työterveyshuollon työpaikkakäyntien video-oheismateriaaleja suunnitellaan ja tuotetaan 
työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille opintojen alkuun perehdyttäessä erikoisalaan. Vi-
deomateriaaleja voidaan käyttää myös työpaikkaselvitys- ja terveystarkastuskurssille, tervey-
dellisen riskin arviointiin ja työlääketieteen perusteisiin. 
 
Mielenterveyttä ja työkykyä mielenterveysosaamista kehittämällä ja alueellista yhteis-
työtä tekemällä (MYÖTE) 
HY on mukana ESR-STM-rahoitteisessa projektissa yhdessä Työterveyslaitoksen, UEF:in ja 
Mieli ry:n kanssa (2021-23). Projektin tavoitteena on tukea työssä olevien psyykkistä ja sosi-
aalista työ- ja toimintakykyä koronavirus-pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa ja sen 
jälkeen ja vähentää mielenterveysperusteista työkyvyttömyyttä (sairauspoissaolot ja uudet 
työkyvyttömyyseläkkeet). Tarkoitus on edistää työterveyshuollon osallistumista ja sen asian-
tuntemuksen verkottumista muuhun SOTE-toimintaan em. potilasryhmän työkyvyn arvioin-
nissa ja tukemisessa. 
Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen verkosto tarjoaa hyvän verkos-
ton projektin tavoitteiden toteuttamiselle ja samalla uuden tiedon juurruttamiselle työterveys-
huoltoon. 

 

4.2 Aluekohtainen koulutus 
 
Starttiseminaari erikoistumisensa aloittaville 
Starttiseminaari järjestetään vuonna 2022 kaksi kertaa; tammikuussa ja kesäkuussa. Semi-
naarissa uudet erikoistujat tutustuvat erikoistumiskoulutuksen rakenteeseen ja oppimistavoit-
teisiin ja aloittavat oman eri- koistumissuunnitelman laatimisen. Myös kouluttajalääkäreiden 
toivotaan osallistuvan starttiseminaariin yhdessä erikoistujansa kanssa. 
 
Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssi (Tth-Es) 
Kurssi järjestetään kahdesti vuodessa ja se käynnistyy starttiseminaarin yhteydessä. Kurssilla 
erikoistuva lääkäri laatii verkossa suoritettavien osatehtävien avulla ohjatusti henkilökohtai-
sen opintosuunnitelman oman erikoistumisen tueksi. 
 
Koulutuspaikkayhteistyö ja aluetapaamiset -uusi 
Aluekoulutukset järjestetään iltapäivän mittaisina tilaisuuksina. Koulutukset on suunnattu 
erityisesti koulutuspaikkasopimuksista vastuussa oleville henkilöille, kouluttajalääkäreille ja 
myös erikoistujat ovat tervetulleita. Koulutuksissa käsitellään ajankohtaisia erikoislääkäri-
koulutukseen ja työterveyteen liittyviä aiheita. Tilaisuudet mahdollistavat matalan kynnyk-
sen osallistumisen yliopistojen järjestämään koulutukseen ja ovat osa yliopiston koulutus-
paikkayhteistyötä. Tilaisuuksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä. 
 
Tutkijataitokoulutukset 
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Tutkijataitokoulutus on tarkoitettu kaikille työterveyden tutkimuksesta kiinnostuneille eri-
koistuville ja ohjaajille eli kohderyhmään kuuluvat jo väitellet, väiteväitöskirjaa tekevät tut-
kimusta aloittelevat sekä vasta harkitsevat. Tapaamisissa on asiantuntija-alustuksia, joissa 
opetellaan yhdessä tutkimustaitoja, kuunnellaan kiinnostavia esityksiä, jaetaan kokemuksia 
ja verkostoidutaan. Kurssista voi saada teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja 
1,5h/kerta. Keväällä tilaisuus järjestetään 2.2., 10.3. sekä 4.5.22. Syyslukukauden kolmen 
tapaamisen päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin 
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5. Itä-Suomen yliopisto 
 
Itä-Suomen yliopiston työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa 
viisi uutta erikoislääkäriä vuodessa. Teemme koulutustoimintaa jatkuvasti uudistuen, asiakas-
tarpeita ennakoiden ja niihin ketterästi reagoiden. 
 
Yhteensä 125 lääkärillä on opinto-oikeus UEF:n työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus-oh-
jelmassa (13.10.2021). Valmistuneita oli vuonna 2020 yhteensä seitsemän, vuonna 2021 yh-
teensä neljä (13.10.2021.) 
 
Työterveyshuollon sopimuskoulutuspaikkoja on yhteensä 21, joista osalla on useitakin toimi-
pisteitä. Kaikki koulutuspaikat ovat yksityisiä tai julkisomisteisia osakeyhtiöitä. Koulutuspai-
kat sijoittuvat maantieteellisesti akseleille Mikkeli-Kuopio-Kajaani, Joensuu-Kuopio-Jyväs-
kylä. Näissä koulutuspaikoissa toimii yhteensä 35 kouluttajalääkäriä. Hyväksyttyjä työkyvyn 
arviointi ja kuntoutus -jakson koulutuspaikkoja on yhteensä kuusi.  
 
Koulutukseen kuuluvat sairaalajaksot suoritetaan alueen koulutussairaaloissa. Työterveyslai-
tosjakso suoritetaan Työterveyslaitoksella Kuopiossa tai K-SKS:n työlääketieteen poliklini-
kalla Jyväskylässä yhteistyössä Työterveyslaitos Tampereen kanssa.  
 
 
5.1 Projektit ja hankkeet 
 
Osallistumme erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseen kuuluviin erikoistuvien lääkäreiden 
johtamiskoulutus- sekä ELSA-hankkeisiin. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Helsingin yli-
opiston kanssa toteutamme MYÖTE-hanketta. Itä-Suomen yliopiston vastuuna on tutkia hank-
keen vaikuttavuutta liittyen sairauspoissaoloihin. 
 
Tuemme erikoistuville lääkäreille koulutuspaikaksi sopivaa KYSin ajopolihanketta, sekä kun-
toutuksen vaikuttavuutta selvittävää Kuura-hanketta. Kartoitamme jatkuvasti mahdollisuuksia 
käynnistää tai osallistua muihinkin erikoislääkärikoulutusta tukeviin hankkeisiin.  
 
Olemme mukana valtakunnallisessa ohjausosaamisen hankkeessa ”Ohjausosaaminen ja am-
matillinen toimijuus”. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia ohjausosaamisen yhteyttä ammatil-
liseen toimijuuteen, sen karttumista koulutuksen yhteydessä sekä luoda ohjauskoulutus ja op-
pimateriaali, joka sopii pienin muunnoksin useille työpaikoille.  Hankkeella tuetaan erikois-
lääkärikoulutuksen muutosta aikaperustaisesta osaamisperustaiseksi. 

 
5.2 Aluekohtainen koulutus 
 
Starttiseminaarit ja Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelmakurssit (Tth-Es) 
Järjestämme erikoistujille pakollisen kaksiosaisen starttiseminaarin kaksi kertaa vuoden ai-
kana: ensimmäisen seminaarin aloitusosan 19.1.2022 ja sen toisen osan 28.3.2022. Toisen 
starttiseminaarin aloitusosa järjestetään kesäkuussa ja sen toinen osa elo-syyskuussa. OPS:n 
mukaan erikoistujan tulee osallistua ensimmäiseen mahdolliseen starttiseminaariin opinto-oi-
keutensa saamisen jälkeen. Starttiseminaarit järjestetään kaikissa yliopistoissa samaan aikaan 
lukuvuodesta, ja niiden ohjelmarunko on suunniteltu yhdessä, paikalliset tekijät kuitenkin huo-
mioon ottaen. Kurssiaineistot ja tehtävät ym. ovat yhteisellä Moodle-alustalla. 
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Starttiseminaariin osallistuville kouluttajille startti hyväksytään heiltä vuosittain vaadittavaksi 
yliopiston järjestämäksi pedagogiseksi koulutukseksi. 
 
Tth-Es -kurssi alkaa aina starttiseminaarista. Myös se on erikoistujalle pakollinen ja se on suo-
ritettava koejakson aikana. Kurssilla erikoistuja laatii koko erikoistumisaikaansa koskevan 
suunnitelman ja suorittaa hyväksytysti Tth-Es:in kuuluvan Työterveyshuolto erikoistuvalle 
lääkärille tutuksi -oppimateriaalin. 
 
Aluekoulutukset Joensuu, Jyväskylä, Kuopio ja Mikkeli 
Aluekoulutukset järjestetään iltapäivän mittaisina tilaisuuksina elo-lokakuun aikana. Koulu-
tukset on suunnattu alueen työterveyshuollossa toimiville lääkäreille, erikoistujille ja koulut-
tajille. Koulutuksissa käsitellään ajankohtaisia erikoislääkärikoulutukseen ja työterveyteen 
liittyviä aiheita. Tilaisuudet mahdollistavat matalan kynnyksen osallistumisen yliopistojen jär-
jestämään koulutukseen ja ovat osa yliopiston koulutuspaikkayhteistyötä. 
 
Erikoistumiseen aluekoulutuksista saa kolme teoriatuntia. Kouluttajille aluekoulutus hyväk-
sytään heiltä kouluttajaoikeuksia ylläpitäväksi koulutukseksi. 
 
 
Kumppanuuskoulutukset 
Itä-Suomen yliopiston työterveyshuollon, yleislääketieteen ja geriatrian yksiköt suunnittelevat 
yhdessä ja järjestävät kolme näiden alojen erikoistujille sopivaa ajankohtaista seminaaria. Se-
minaareista lokakuun koulutus on tth-yksikön järjestämisvastuulla (muut seminaarit helmi- ja 
toukokuu). 
 
Teoriatunnit anotaan kunkin päivän sisällön ja keston mukaan. 
 

 
5.3. Muu yhteistoiminta ja tiedotus 
 
Osallistumme säännöllisesti ja kannustamme erikoistujiakin mukaan sekä Itä-Suomen työter-
veyslääkärit ry:n, että Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry:n toimintaan.  
 
Lisäksi teemme yhteistyötä muidenkin alan ammatillista jatkokoulutusta tarjoavien ja edistä-
vien tahojen kanssa, kuten Itä-Suomen lääketiedetapahtuma, yliopiston muut laitokset ja yk-
siköt, KYS ja Työterveyslaitos. Osallistumme Itä-Suomen yliopiston ja Mehiläisen yhteistyö-
hön. 
 
Erityisesti kannustamme kohderyhmäämme osallistumaan alan merkittävimpään, kolmivuo-
sittain järjestettävään ICOHin kongressiin 6.-10.2.2022, joka tällä kertaa järjestetään etäkong-
ressina.  
 
Pidämme yhteyttä ja tiedotamme toiminnastamme virtuaaliyliopiston, aluekoulutusten, UEF-
kouluttajat ja -erikoistujat -sähköpostilistojen sekä ajankohtaiskirjeemme Tuulahdus yliopis-
tolta avulla. 
 
 
5.4 Tutkimus 
Osallistumme erikoislääkärikoulutukseen liittyvään tutkimukseen.  
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Tuemme ja tuotamme alan lääkäreiden tutkimusten kriittistä arviointikykyä kehittävää koulu-
tusta. 
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6. Oulun yliopisto 
Oulun yliopistossa työterveyshuoltoon erikoistuu marraskuun 2021 tilanteen mukaan 140 eri-
koistuvaa lääkäriä 40 kouluttajalääkärin tuella. Koulutuspaikkasopimuksia työterveyshuolto-
jaksolle on 17 ja ne kattavat 70 koulutustyöterveysasemaa. Työkyvyn arviointi- ja kuntoutus-
jakson koulutuspaikkasopimuksia on kolme. 

Oulun yliopisto fokusoi koulutustoiminnassaan työelämäosaamisen ja työurien tukemisessa 
tarpeellisten osaamisten kehittämiseen. Koulutustemme sisällöt mukailevat näitä ydinteemoja, 
jotka linkittyvät myös työterveysyhteistyön kysymyksiin. Koulutuksia päivittäessämme jat-
kamme kehittämistyötä, jonka pedagogisena painopisteenä on työssäoppimisen tukemisen nä-
kökulma. 

Toimimme vahvasti vastuullisissa rooleissa yhteisessä valtakunnallisessa verkostossa, erityi-
sesti kouluttajakoulutuksen ja virtuaaliyliopiston työryhmissä. Professori Leena Ala-Mursula 
toimii kouluttajakoulutuksen vastuuprofessorina. Lisäksi hän toimii työterveyshuollon eri-
koisalan edustajana STM:n erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaostossa ja sen alatyöryh-
missä.  

Tuotamme vastuutehtävien pohjalta verkoston yhteiseen käyttöön ajankohtaisia selvityksiä, 
esitysmateriaaleja ja yhteistä viestintää tukevaa graafista aineistoa sekä osallistumme yhteis-
ten verkkosivujen (tthvyo.fi) ja verkko-oppimisympäristön päivittämiseen.  

Toimimme aktiivisesti myös erikoislääkärikoulutuksen ja palvelujärjestelmän alueellisissa 
verkostoissa. Leena Ala-Mursula on erikoislääkärikoulutuksen alueellisen neuvottelukunnan 
jäsen Oulun yliopistossa. Hän toimii Oulun yliopiston edustajana Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin hallituksessa.  

Tiimimme osallistuu aktiivisesti alueellisten ammatillisen täydennyskoulutuksen tavoitteita 
palvelevien verkostojen toimintaan, kuten Pohjolan Lääkäripäivät ja Pohjois-Suomen Työter-
veyslääkärit ry.  

 
 

6.1. Projektit ja hankkeet 

TTH-Loki-projekti: Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksessa on valmisteltu sähköistä 
lokikirjaa jo vuodesta 2020 alkaen omalla TTH-Loki -projektilla, jota Oulun verkkopedagogi 
Heli Koivisto projektin vastuuhenkilönä koordinoi. Esiselvityksen myötä päädyttiin omien 
hankintojen sijaan pyrkimään tiiviiseen yhteistyöhön kaikkien erikoisalojen valtakunnallisen 
sähköisen seurantajärjestelmän ja -lokikirjan (ELSA) valmistelijoiden kanssa. Oulun yliopisto 
vastaa ELSA:n valmistelusta VAJT toimeksiannon mukaisesti. ELSA tulee toimimaan osaa-
misperustaisuuden digitaalisena työvälineenä. Verkkopedagogi jatkaa vuonna 2022 kehitys-
yhteistyötä ELSAn koordinaattoreiden ja palvelun toimittajien kanssa.  

Ylläkuvatusti olemme vuosina 2020-21 toteutuneen intensiivisen kehitystyöhön osallistumi-
sen pohjalta hakeneet ja päässeet osallistujiksi valtakunnalliseen ELSA-pilottiin keväällä 
2022. Oulun yliopisto ja työterveyshuollon erikoisala yhtenä kahdeksasta erikoisalasta pilotoi 
palvelua keväällä 2022 ennen järjestelmän käyttöönoton laajentamista kaikkiin yliopistoihin 
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ja kaikille erikoisaloille. Olemme rekrytoineet pilottiin yhdeksän kouluttajalääkäriä erikoistu-
jineen, jotka opiskelevat Oulun, Kajaanin ja Kokkolan alueilla. Pilotin jälkeen vastaamme säh-
köisen lokikirjan edistämisestä verkoston omassa TTH-LOKI projektiryhmässä. 

Osaamisperustaisuuden kehittämiseen liittyvä yhteistyö on olennainen osa ELSA-työskente-
lyä. Jatkamme aktiivisesti verkoston EPA-työryhmissä ja arviointien käytännön työkaluja ke-
hittävissä ryhmissä. 

Lisäksi olemme mukana monissa verkostorajapinnan hankkeissa työterveyshuollon yleisen 
ajankohtaisen kehittämistoiminnan alueilla (käytännön yhteistyö sekä ohjausryhmätyösken-
tely useissa valtakunnallisissa hankkeissa: TYÖOTE, TYKYTUO, KUURA). 

 

6.2.. Aluekohtainen koulutus 

Starttiseminaarit 2022 
Valtakunnallisesti sovitun yhteisen linjan mukaisesti järjestämme vuonna 2022 tammikuussa 
ja kesäkuussa paikallisesti starttiseminaarit aloittaville erikoistuville ja heidän kouluttajalää-
käreilleen. Lisäksi osallistumme valtakunnallisesti yhteisen erikoistumissuunnitelman te-
kemiseen ohjaavan verkkokurssin toteuttamiseen. Pakollisena suoritettavan starttiseminaarin 
ja sitä jatkavan verkkokurssin tavoitteena on antaa tukea erikoislääkärin ajattelutavan 
ja identiteetin rakentamiseen antamalla tietoa ammatin historiasta, tehtävistä ja tulevaisuuden 
haasteista, tarjota käytännön tietoa opinnoista omien opintojen suuntaamisen tueksi sekä tukea 
verkostoitumista erikoisalalle.  

Koulutuspaikkayhteistyö ja aluetapaamiset  
Tapaamme erikoistuvia, kouluttajalääkäreitä sekä koulutuspaikkojen edustajia Oulun 
yliopiston koulutusalueen eri paikkakunnilla vuosittain. Yhteydenpitoa toteutetaan tiiviisti 
myös verkon välityksellä. Aluetapaamisia järjestetään vuonna 2022 usealla paikkakunnalla 
(Kajaani, Kemi, Kokkola, Oulu, Rovaniemi) tilanteen mukaan lähi- tai verkkotapaamisina. 

Työlääketieteen seminaari  
Osallistumme alueellisten työterveysalan toimijoiden verkostossa työterveyslääkäreille 
suunnattujen työlääketieteen kuukausikatsausten  järjestämiseen huhtikuun vuorolla. 
Yliopistollisen opetuksen työelämäyhteyksien edistämiseksi aloitamme katsauksella 
 ja keskustelulla yliopiston kannalta ajankohtaisista asioista. Opetuksemme fokuk-
sen mukaisesti pyrimme syventämään osallistujien ymmärrystä työterveyslääkärin työelämä-
osaamisista.  
 
6.3. Tutkimus 
 
Osallistumme erikoislääkärikoulutukseen liittyvään tutkimukseen.  
Tuemme ja tuotamme alan lääkäreiden tutkimusten kriittistä arviointikykyä kehittävää koulu-
tusta. 
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7. Tampereen yliopisto 
 
Tampereen yliopistossa on 30.10.2021 kirjoilla 202 työterveyshuoltoon erikoistuvaa lääkäriä. 
Yliopiston hyväksymiä kouluttajalääkäreitä on 69 ja koulutuspaikkoja 31  
 
Painopistealueita ovat olemassa olevien verkkokurssien käytön lisääminen, niiden päivittämi-
nen ja kehittäminen. Järjestämme vuoden aikana neljä ohjattua verkkokurssia.  Lisäksi raken-
namme kaksi uutta verkkokurssia, sekä teemme olemassa olevien kurssien kehittämistä ja päi-
vittämistä. Tuottamamme ja vuosittain päivittämämme 18 itseopiskelukurssia ovat koko ajan 
käytettävissä virtuaaliyliopistossa. 
 

7.1.Projektit ja hankkeet 

Ei raportoitavaa vuodelle 2022. 

7.2.Aluekohtainen koulutus 

Starttiseminaarit  
Starttiseminaarit järjestetään kevätlukukaudella ja syyslukukaudella 2022, ja ne on tarkoitettu sekä eri-
koistuville lääkäreille että kouluttajille. Seminaarin tavoitteena on tutustua työterveyshuollon erikois-
lääkäritutkinnon rakenteeseen ja sisältöön, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon, koulutustar-
jontaan ja työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon. 

TTH-erikoistumisen perusteet Tampereen yliopistossa 
Verkkokurssin tavoitteena on antaa erikoistumistaan aloittavalle lääkärille kattavat ja yksityiskohtaiset 
tiedot erikoistumisopinnoista ja sen vaatimuksista käytännönläheisesti sekä esitellä oman yliopiston 
opetushenkilöstö. Tämän kurssin tarkoituksena on täydentää starttiseminaaria. Kurssi on erikoistuvan 
lääkärin käytössä koko erikoistumisen ajan ja palvelee eri OPS:ien mukaan erikoistumispalveluitaan 
suorittavia. Kurssi on uudistettu 2021. 

Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma Tth-Es  
Verkkokurssilla erikoistuja tekee henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman. Kurssin aikana pohdi-
taan tehtävien kautta omaa osaamista ja oppimista sekä pohditaan, miten omaa osaamista lähdetään 
syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas ja lokikirja.  

Tutkimustaitokoulutus  
Järjestämme erikoistuville ja heidän kouluttajilleen 4-5 tapaamista vuosittain erilaisista tutkimuksen ja 
sen tekemisen näkökulmista sekä soveltamisesta työterveyshuollon käytäntöön. Tavoitteena tutkimus-
työhön liittyvän tiedon jakaminen, yhteisöllistäminen, tutkimustyön ja uuden tiedon tuottamisen tuke-
minen työterveyshuollon näkökulmasta. 
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8. Turun yliopisto 
Erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa 6-7 uutta erikoislääkäriä vuodessa. Turun 
yliopistossa toimii 100 % professori, kaksi osa-aikaista kliinistä opettajaa ja osa-aikainen verk-
kopedagogi (50 %). Koulutusoikeus on 130:lla erikoistujalla ja kouluttajalääkäreitä ja koulu-
tuspaikkoja on 35. 

Kuntoutusjakson voi suorittaa TYKS:n kuntoutuspoliklinikalla, kuntoutuslaitoksissa (Petrea, 
Kankaanpää, Verve) tai koulutusjakson voi suorittaa myös työterveyshuoltoyksikköihin ra-
kennetun yliopiston etukäteen hyväksymän projektin muodossa. Työterveyslaitosjakson voi 
suorittaa Työterveyslaitoksen Turun yksikössä.  

Osallistumme vuosittain lukuvuoden avajaisiin, kouluttajakoulutukseen ja valtakunnallisiin 
seminaareihin. 

 

8.1.Projektit ja hankkeet 

Vuonna 2022 osallistumme koulutuslääkäri (KOVA-lääkäri) hankkeeseen ja yhteistyöhön Tu-
run yliopiston kaikkien erikoisalojen kesken. Tavoitteena on tukea ja kehittää erikoislääkäri-
koulutusta ja kouluttajakoukutusta alueellisesti. Vuoden 2022 erityistavoitteena on osaamis-
perustaisen erikoislääkärikoukutuksen menetelmistä ja käytännöistä tiedottaminen yhteis-
työssä kentän kouluttajien ja erikoistujien kanssa. 

 
8.2. Aluekohtainen koulutus 
 
TTH-es-kurssit ja Starttiseminaarit järjestetään keväällä 2022 ja syksyllä 2022 verkkosivuilla 
olevan sisällön mukaisesti. Kurssi on pakollinen uusimman Opinto-oppaan mukaan erikois-
tuville. 
Kuukausittain järjestetään paikallinen koulutusseminaari ajankohtaisesta aiheesta. Seminaa-
rit järjestetään hybridimuotisesti (lähi- ja etäosallistuminen on mahdollista).  
 
Kouluttajakoulutus 
Turun yliopiston kliiniset opettajat ja verkkopedagogi osallistuvat kouluttajakoulutuksen 
kurssitarjonnan kehittämiseen ja uusien kurssien sisällön tuottamiseen. 
 
Vera Hjelt -seminaarit  
Lukukauden lopussa toukokuussa 2022 ja joulukuussa 2022 järjestetään tilaisuus, joka on 
suunnattu sekä kouluttajille että erikoistuville. Tilaisuuksissa on koulutustarjontaa täydentä-
viä ulkopuolisia luennoitsijoita, valmistuneiden väitöskirjojen esittelyä ja valmistuvien eri-
koislääkäreiden omia tapausselostuksia. Tilaisuus tarjoaa erikoistuville myös laajemman ver-
kostoitumismahdollisuuden.   
 

8.3. Kumppanuuskoulutus 
 
Turun yliopiston työterveyshuollon, yleislääketieteen ja geriatrian yksiköt suunnittelevat yh-
dessä ja toteuttavat vuosina 2021- 2022 kliinisen epidemiologian perusteita käsittelevän tutki-
jataitokoulutuksen. Kurssista saa 12 opintopistettä tohtorikoulutuksen teoreettisiin opintoihin. 
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Työterveyshuolto osallistuu Turun lääketiedepäivien koulutustapahtumiin ja järjestää ajan-
kohtaisen seminaarin työterveyshuoltoon liittyvästä aiheesta.  
 
8.4. Tiedotus  
 
Pidämme yhteyttä ja tiedotamme toiminnasta virtuaaliyliopiston, kuukausiseminaarien, kou-
luttajat ja erikoistujat -sähköpostilistojen sekä ajankohtaiskirjeen avulla. 
 
 

9. Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto 
 
Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto (TTHVYO) tarjoaa valtakunnallisesti toimivalle työterveys-
huollon erikoislääkärikoulutuksen verkostolle verkkovälitteisen mahdollisuuden toimia, kouluttaa, 
tiedottaa ja verkostoitua. Sen toimintaa koordinoidaan Helsingin yliopistosta ja siihen palkataan ra-
hoituslain määrärahasta kliininen opettaja ja verkkopedagogiikan asiantuntija.  

Virtuaaliyliopiston asioita käsitellään virtuaaliyliopiston työryhmässä, johon kuuluu jokaisen yliopis-
ton verkkopedagogin lisäksi kliinisiä opettajia ja muita verkoston jäseniä. Työryhmä suunnittelee, 
kehittää ja toteuttaa yhteistä lähi- ja verkkokoulutustoimintaa yliopistojen yhteisesti sopiman toimin-
tasuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa työryhmässä valmistellut esitykset viedään edelleen verkos-
tolle kommentoitavaksi ja koordinaatioryhmälle päätettäväksi. 

Kehittämisen painopisteet 

ELSA 
Virtuaaliyliopisto on aktiivisesti mukana Sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkäri- ja erikois-
hammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisesta koordinaatiosta ja strategisesta ohjauksesta vastaavan 
koordinaatiojaoston toimenpideohjelman mukaisessa sähköisen seurantajärjestelmän ja lokikirjan 
(ELSA) kehitystyössä. Toteutuksen etenemisestä vastaavat VAJT (valtakunnallinen alueellisten neu-
vottelukuntien verkosto) ja nimetyt koordinaattorit yliopistoissa. Järjestelmän pääkoordinaatio on 
Oulun yliopistolla. Tavoitteena on saada yksi yhteinen sähköinen seurantajärjestelmä ja sähköinen 
lokikirja kaikille erikoisaloille ja yliopistoille. Järjestelmän pilotointi aloitetaan Oulun yliopistossa 
vuoden 2022 keväällä ja työterveyshuolto on siinä mukana. Syksyllä järjestelmä otetaan laajemmin 
käyttöön koko verkostossa. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus pitää osaamisperustaisuutta tu-
kevaa sähköistä lokikirjaa tärkeänä kehityssuuntana ja on jo osallistunut valmisteluun aktiivisessa 
yhteistyössä palvelun toimittajan ja tilaajan kanssa. Yhteistyö jatkuu palvelun käyttöönoton myötä. 
Pyrimme olemaan mukana merkittävässä roolissa myös tulevien vuosien jatkokehityksessä. Virtuaa-
liyliopistolla onkin resursoituna yksi verkkopedagogi osallistumaan valtakunnalliseen yhteistyöhön 
ja oma e-lokikirjaprojektiryhmä. 

DigiCampus 
Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston oppimisympäristö Moodle siirrettiin UEF:n palvelimelta Digi-
Campukselle kesällä 2021. Uuteen toimintaympäristöön siirtyminen vaatii työtapojen uudistamista ja 
ohjeistamista. Seuraamme DigiCampuksen valtakunnallista ohjausryhmää ja pyrimme vaikuttamaan 
oppimisympäristön kehitykseen. 
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Itseopiskelukurssit 
Parannamme entisestään virtuaaliyliopiston itseopiskelukurssien laatua. Määritämme kurssien elin-
kaaren ja sen vaatimat toimenpiteet. Laatuasioista teemme verkostolle oman itseopiskelukurssin. Jat-
kamme myös itseopiskelukurssien tekemistä saavutettaviksi, esim. lisäämällä videoiden tekstityksiä. 

TTHVYO 20 v. 
Juhlavuosi 2023 lähestyy ja aloitamme suunnitella, mitä se voisi pitää sisällään. Esim. artikkeleita, 
konferenssiosallistumisia, symposiumeja, yms. 

Verkkosivut 
Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen verkkosivut (tthvyo.fi) tarjoavat tietoa koulutuksesta 
erikoistujille, kouluttajalääkäreille ja muille kiinnostuneille. Verkkosivuilla julkaistaan tiedotusasioi-
den rinnalla blogikirjoituksia erikoistumisen, oppimisen ja työterveyshuollon ajankohtaisista asioista. 
Sivut on tehty Wordpress-ohjelmalla ja ne sijaitsevat SceneGroupin Suomen palvelimella. Pääsivu-
jen lisäksi TTHVYO:lla on sivut valtakunnalliselle seminaarille (valtakunnallinensemi-
naari.tthvyo.fi). 

Verkko-oppimisympäristö 
TTHVYO:n verkko-oppimisympäristöna toimii valtakunnnallisen DigiCampuksen Moodle (digicam-
pus.fi). Sieltä löytyy monipuolinen koulutustarjonta erikoistujille ja kouluttajalääkäreille. Kaikki voi-
vat osallistua sekä ohjattuihin että itseopiskeltaviin koulutuksiin. Kouluttajalääkäreille on myös omaa 
koulutustarjontaa ja oma verkostoitumis- ja tiedotusfoorumi Opettajainhuone. Tarkemmat kuvaukset 
koulutustarjonnasta löytyvät tästä toimintasuunnitelmasta.  

Selvisimme hyvin pandemia-ajasta, sillä paljon on jo tehty töitä etäkoulutuksen mahdollistamiseksi. 
Koulutuksien monipuolisuutta digitaalisten välineiden hyödyntämisessä, verkkovuorovaikutuksen 
edistämiseksi ja saavutettavan sisällön varmistamiseksi tullaan kehittämään edelleen kaikissa uusissa 
ja päivitettävissä toteutuksissa. 

Videot ja etäkoulutus 
Koulutuksia järjestetään niin lähi- kuin etäkoulutuksina. Lähikoulutukset pyritään suoratoistamaan 
Zoom- tms. verkkokokousjärjestelmän avulla muille paikkakunnille. Osasta koulutuksista otetaan li-
säksi tallenteet myöhempää käyttöä varten. TTHVYO:lla on yhteinen Vimeo Pro ja YouTube -video-
tallennustilat, joihin tallennukset on mahdollista tallettaa. 

Näkyvyys 
TTHVYO:lla on ryhmät Facebook- ja LinkedIn-palveluissa, jotka ovat avoimia kaikille erikoistujille, 
kouluttajalääkäreille ja muille työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta kiinnostuneille. Varsin-
kin Facebook-ryhmä on aktiivinen ja siellä tiedotetaan ajankohtaisista asioista. TTHVYO löytyy 
myös Twitteristä, SlideSharesta ja Instagramista. Sosiaalisen median käytöllä pyritään nopeaan vies-
tintään, julkaisuun ja tavoitettavuuteen. 

Verkkosivujen, sähköpostilistojen ja sosiaalisen median lisäksi TTHVYO tiedottaa toiminnastaan 
säännöllisesti Työterveyslääkärilehdessä. Starttiseminaareissa ja muissa tilaisuuksissa esitellään 
TTHVYO:n toimintaa, tulevia koulutuksia ja opastetaan koulutustarjonnan hyödyntämiseen niin 
opiskelun kuin ohjauksenkin tukena. Tuotamme verkostolle virtuaaliyliopiston esittelymateriaalia 
jaettavaksi erilaisissa tilaisuuksissa ja monipuolista verkkosisältöä erikoislääkärikoulutuksen sivuilla 
ja esityksissä hyödynnettäväksi. Virtuaaliyliopiston toimintaa ja sitä koskevaa tutkimustyötä esitel-
lään paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa, joista saadaan samalla merkittä-
vää uutta tietoa oman toiminnan kehittämiseen. 
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Lausunto 

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen professorit sekä Työterveyshuollon virtuaaliyli-
opistoa koordinoiva Helsingin yliopisto esittävät varattavaksi työterveyshuollon erikoislääkä-
rikoulutukseen, sen kehittämiseen liittyvän virtuaaliyliopiston toteuttamisesta aiheutuviin kus-
tannuksiin sekä muihin erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (Liite 2) vuonna 
2022 tämän suunnitelman ja budjetin mukaiset varat. Edellä olevat asiat on käsitelty työter-
veyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen koordinaatioryhmän kokouksessa 
16.12.2021. 
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