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YHTEENVETO 
 

Tässä toimintakertomuksessa kuvataan työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen erillisrahoituksella tue-
tun, viiden yliopiston yhteisen toimintasuunnitelman mukainen toiminta vuodelta 2020. Toiminta lääkärien 
peruskoulutuksessa ja tutkimuksessa rajautuu kertomuksen ulkopuolelle.  
 
Toimintasuunnitelmassa asetettu koulutuksen määrällinen tavoite (45 valmistuvaa kolmen vuoden keskiar-
vona) saavutettiin tänä vuonna: vuoden aikana valmistui 53 työterveyshuollon erikoislääkäriä kolmen vuo-
den keskiarvon ollessa 44.  
 
Yliopistot tarjosivat ja järjestivät yhdessä sovittua koulutusta kymmenillä eri nimikkeellä monimuoto- ja verk-
kokursseina sekä seminaareina niin erikoistuville kuin heitä ohjaaville kouluttajalääkäreille. Suurin osa kou-
lutuksista tarjottiin valtakunnallisesti kaikille, mutta aluekohtaistakin koulutusta järjestettiin (esim. starttise-
minaarit, aluetapaamiset). Kaikki suunnitellut kurssit ja seminaarit eivät toteutuneet ilmoittautuneiden vä-
häisyyden takia tai niiden toteutus siirtyi, korona vaikutti myös järjestelyihin. 
 
Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston (tthvyo.fi) portaali ja sen Moodle-alustalla toimiva oppimisympäristö 
muodostivat toiminnan keskeisen tiedotus-, yhteydenpito- ja koulutuskanavan. Moodle-alustalla kävijöitä oli 
noin yli 40 eri itseopiskelukurssilla, yhteensä yli 2200 kävijää. Lisäksi ohjattuja, joko ilman verkkoa, kokonaan 
verkossa tai lähipäivien ja verkko-osuuden yhdistelminä tarjottuja eri koulutusnimikkeitä oli yli 30, joissa osal-
listujia oli useita satoja, (kts. taulukot 5 ja 6 sekä 5.-9.) 
 
Tthvyo-osallistujien ja suoritteiden uskotaan jatkossa edelleen nousevan uusien OPS-määräysten myötä: 
1.8.2017 alkaen paitsi nostettiin vaadittavien teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntien kokonais-
määrä 200 tuntiin, myös vaadittiin, että tunneista vähintään 60 tuntia tulee olla virtuaaliyliopistosta.  
 
Kouluttajaoikeuksien säilyttämiseksi kaikki kouluttajat ovat sitoutuneet osallistumaan ainakin yhteen yliopis-
ton järjestämään pedagogiseen koulutustapahtumaan vuosittain. Kouluttajille suunnatuista tilaisuuksista ns. 
pedagogiset iltapäivät ja Lukuvuoden avajaiset tavoittivat yhteensä yli 130, Opettajainhuone tarjosi yhteisen 
kanavan niin kouluttajakoulutusten tallenteiden jakamiselle kuin keskusteluille. Lisäksi kouluttajat ottivat 
osaa erikoistujien ja kouluttajien yhteisiin tapahtumiin. 
 
Lisäksi yliopistot osallistuivat uusien oppimateriaalien tuottamiseen sekä erikoislääkärikoulutuksen uudista-
mistyöhön myös valtakunnallisella tasolla. 
 
Yliopistojen erikoislääkärikoulutuksen henkilöresurssit työterveyshuollon oppialalla ovat pienet (taulukko 4). 
Professoreiden vuosityöpanoksesta erikoislääkärikoulutukseen suuntautuu vain osa, ja muita työntekijöitä 
viidessä yliopistossa yhteensä on noin 10 henkilötyövuotta (kliiniset opettajat, pedagogi, verkkopedagogit, 
koordinaattori ja opetushoitaja).  Erillisrahoituksen ja yliopistojen aktiivisen yhteistyön avulla on kuitenkin 
saatu rakennettua tehokas, valtakunnallinen sekä yhteisiin käytäntöihin ja sopimuksiin pohjautuva koulutus-
järjestelmä. 
 
Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta on vuodesta 2005 lähtien tuettu erillisellä määräaikaisella rahoi-
tuslailla vuoden 2019 loppuun saakka. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta (1109/2019) muutti rahoituslain toistaiseksi voimassa olevaksi.  
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1. TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLTÖ 
Tässä toimintakertomuksessa raportoidaan maamme viiden lääketieteellisen yliopiston työterveyshuollon 
erikoislääkärikoulutuksen erillisrahoituslailla tuetun yhteisen toimintasuunnitelman mukainen toiminta 
vuodelta 2020. Toiminta lääkärien peruskoulutuksessa ja tutkimuksessa rajautuu kertomuksen ulkopuo-
lelle. 
 

 
2. TYÖTERVEYSHUOLLON ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSESTA 

Yliopistot vastaavat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alaisuuteen 1.2.2015 siirtyneestä erikoislääkärikou-
lutuksesta, joka perustuu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä, asetukseen erikoislääkärikoulutuk-
sesta (STM 56/2015), asetukseen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen 
erityiskoulutuksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta (STM 55/2020), tiede-
kuntien pysyväismääräyksiin, työterveyshuollon oppialalla yliopistojen yhteistyönä tehtyyn opetussuunnitel-
maan (OPS) ja lokikirjaan sekä yliopistojen ja koulutuspaikkojen koulutuspaikkasopimuksiin. Koulutuksen sää-
döksiä on täsmennetty vuodesta 2015 alkaen toimineessa STM:n erikoislääkärikoulutuksen koordinaatioja-
oksessa. STM:n asetus 55/2020 muutti koulutuksen tavoitteita, järjestämistä sekä suorittamista. Yliopistoilla 
on edelleen koulutuksen sisällöllinen vastuu. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja koulutuspaikkojen verkos-
ton kanssa on alan erikoislääkärikoulutukseen luotu toimiva ja tehokas, työelämän tarpeisiin vastaava kou-
lutusjärjestelmä. 

Työelämän rakenteiden, työn vaatimusten, tieteellisen tiedon ja lainsäädännön muutokset ovat viime vuo-
sina tuoneet työterveyshuollolle uusia tehtäviä ja osaamisvaatimuksia. Työurien tukemiseksi tarvitaan osaa-
via työterveyshuollon erikoislääkäreitä tukemaan työkykyä ja estämään työkyvyttömyyttä. Lainsäädäntö 
edellyttää työterveyshuollossa päätoimisesti toimivilta lääkäreiltä erikoislääkärin pätevyyttä. Lähivuosien 
eläköitymiset huomioiden tarvitaan noin 45 uutta työterveyshuollon erikoislääkäriä vuosittain. 

Erikoislääkärikoulutus on asetuksen mukaisesti ammatillista täydennyskoulutusta. Vähintään viisivuotinen 
erikoislääkärikoulutus suoritetaan pääosin työssä oppien koulutusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Koulu-
tusjärjestelmän osia ovat yliopistollisen opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden ja rakenteiden määrit-
tely, yliopistojen antama neuvonta ja ohjaus, kouluttajalääkärien antama systemaattinen henkilökohtainen 
ohjaus, toimipaikkakoulutus, teoreettinen kurssimuotoinen koulutus sekä valtakunnallinen kuulustelu. Eriy-
tyvän vaiheen koulutuksessa palvelua vaaditaan vuosi kliinisillä erikoisaloilla, kaksi vuotta koulutustyöter-
veysasemalla, puoli vuotta kuntoutuksen koulutuspaikassa ja puoli vuotta Työterveyslaitoksella. Koulutuk-
seen kuuluu myös johtamiskoulutus.  

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta on vuodesta 2005 lähtien tuettu erillisellä määräaikaisella rahoi-
tuslailla, jonka voimassaolo oli varmistettu vuoden 2019 loppuun. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja 
rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (1109/2019) muutti rahoituslain toistaiseksi voimassa olevaksi. 
Rahoituslain mukainen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustus kohdentuu yliopistoille ja Työterveyslai-
tokselle sekä yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajien terveysasemille käytettäväksi työter-
veyshuollon erikoislääkärikoulutukseen, sen koordinaatioon ja kehittämiseen. 

Rahoituslaki mahdollistaa kliinisen opettajan palkkaamisen kuhunkin yliopistoon. Koska yliopistoissa lääke-
tieteen oppialojen resurssit määräytyvät pääosin perusopetuksen opetusvolyymeista, ne ovat täysin riittä-
mättömät työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen tarpeisiin. Rahoituslaki sisältää myös yliopistoille yh-
teisen avustuksen, josta rahoitetaan Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston toiminta ja muu erikoislääkärikou-
lutuksen toiminta vuosittaisen yhteisen toimintasuunnitelman mukaisesti.  
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Rahoituslaki mahdollistaa korvaukset koulutuksesta myös yksityissektorin koulutuspaikoille, samaan tapaan 
kuin julkisen sektorin antamaa erikoislääkärikoulutusta tuetaan ns. EVO-rahoituksella. Tosin vuodesta 
2017 rahoituslaki on avustuksen niukkuudesta johtuen mahdollistanut vain kouluttajakorvauksen ja sen laki-
sääteisten henkilösivukulujen kustannusten korvaamisen. 

Työterveyslaitokselle suunnatulla rahalla on saatu erikoistuvien ja kouluttavien lääkärien lisätoimia. Näin on 
parannettu Työterveyslaitosjaksojen saatavuutta. Työterveyslaitos myös huolehtii koko rahoituslain avustuk-
sen hallinnoinnista ja raportoinnista sosiaali- ja terveysministeriöön. 

 

 
3. TOIMINTASUUNNITELMATAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMA  

 

Yleiset tavoitteet 
 

Erikoislääkärikoulutuksemme palvelulupauksen mukaan koulutamme työurien tukemiseen kykeneviä työter-
veyshuollon erikoislääkäreitä, jotka osaavat työn ja terveyden yhteensovittamisen, työkyvyn tukemisen sekä 
vaikuttavien toimenpiteiden suunnittelun yhteistyössä monitahoisten asiakkaiden kanssa. Toteutamme kou-
lutuksen tehokkaasti, laadukkaasti ja määrällisesti riittävästi (mikäli rahoitus sen mahdollistaa) työelämän 
tarpeet ja lainsäädännön pätevyysvaatimukset huomioon ottaen. 

Määrällisenä tavoitteena on noin 45 uutta erikoislääkäriä vuosittain (kolmen vuoden keskiarvo). Tällä korja-
taan edelleen vallitsevaa erikoislääkäripulaa suhteessa lainsäädännön pätevyysvaatimuksiin, sekä eläköity-
misestä johtuvaa alalta poistumaa lähivuosina. Vuonna 2020 valmistui 53 uutta erikoislääkäriä (taulukko 3). 

Sisällöllisesti suunnitelmana oli kehittää erikoislääkärikoulutusta OPS-tavoitteiden suuntaisesti. Tavoitteina 
oli, että valmistuva työterveyshuollon erikoislääkäri: 

1. tuntee työn ja terveyden yhteydet ja osaa toimia työn terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja työhön liit-
tyvien voimavarojen edistämiseksi yksilöiden, työpaikkojen ja moniammatillisen työterveystiimin 
kanssa 

2. osaa arvioida ja tukea yksilöiden työkykyä yhteistyössä työpaikan, terveydenhuollon, kuntoutuspal-
veluiden, sosiaalivakuutusjärjestelmän ja työvoimahallinnon kanssa 

3. kykenee työterveysyhteistyössä asettamaan toiminnalle tavoitteita, perustelemaan tarpeellisia toi-
menpiteitä ja arvioimaan niiden vaikuttavuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. 

 
 

Taulukko 1: Opetuksen sisällölliset painopistetavoitteet ja toteumat vuonna 2020 

Kehittää oppimisen arvioinnin käytäntöjä samalla, 
kun päivitetään työterveyshuollon erikoislääkärin 
ydinosaamisalueet ja erikoislääkärikoulutuksen 
osaamistavoitteet 

KOKEA-projektia jatkettiin. Professori mukana 
STM:n erikoislääkärikoulutuksen 
koordinaatiojaostossa 
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Lisätä koulutusta ja oppimateriaaleja työkyvyn ja 
työllistymiskyvyn tukemisesta, toiminnan suunnit-
telusta ja arvioinnista, yleisestä työelämäosaami-
sesta  

Vuonna 2018 Työelämän perustietoa -kirjasta tuli 
tenttikirja. Työllistymiskyvyn tukeminen ja Miten 
valmistaudun TOSU-palaveriin -kurssit pidettiin. 
Työelämätuntemus ja Vaikuttavan 
työterveysyhteisyön itseopiskelumateriaalit olivat 
käytössä. Kuntoutus ja työkyvyn tuki TTH:ssa- ja 
Työhön paluun tuki -kurssit päivitettiin. 

Edelleen kehittää koulutuksen tutkimusperustai-
suutta 

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen 
liittyen julkaistiin oppimateriaaleja, artikkeleita ja 
abstrakteja. 

Kehittää kouluttajakoulutusta Ensimmäinen Kehity kouluttajana -nimen saanut 
kurssi toteutettiin keväällä 2019 yhteistyössä 
kaikkien viiden yliopiston kesken. Kurssi järjestettiin 
uudelleen 2020 alkaen.  

Lisätä TTHVYO:n käyttöä erikoistumisopintojen väli-
neenä 

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

 

Taulukko 2: Koulutusjärjestelmään liittyvät tavoitteet ja toteumat vuonna 2020 

Yhteiskunnallisesti tärkeän työterveyshuollon eri-
koislääkärikoulutuksen rahoituksen jatkuminen  

Laki Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituk-
sesta annetun lain muuttamisesta (1109/2019) 
muutti rahoituslain toistaiseksi voimassa olevaksi. 

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen mui-
den erityiskysymysten huomioon ottaminen uudis-
tettaessa kaikkien alojen erikoislääkärikoulutuksen 
rakenteita 

STM:n erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaok-
sessa pysyvänä asiantuntijana toimii työterveyshuol-
lon professori Leena Ala-Mursula, OY. 

Varmistaa erikoistumispalvelujen suorittamismah-
dollisuudet (esim. kliiniset sekä työkyvyn arviointi- ja 
kuntoutuspalvelut), kun rakennetaan ns. erikoislää-
kärikoulutuksen koulutusväyliä  

Yhteydenpito ja neuvottelut yliopistosairaaloiden, 
sairaanhoitopiirien ja muiden relevanttien tahojen 
kanssa palvelujärjestelmässä. Varmistaa erik. lääk. 
koulutuksen jatkuminen SOTE-uudistukseen liittyen 

 

Opetusmateriaalityö 
  
Ei raportoitavaa vuodelta 2020, ks. Julkaisutoiminta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta 2020. 
 
Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen volyymit vuonna 2020  
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Työterveyshuolto on maassamme toiseksi suosituin erikoistumisala yleislääketieteen jälkeen. Vuonna 2020 
yliopistoissa oli kirjoilla 938 työterveyshuoltoon erikoistujaa, joista 59 aloitti opintonsa vuonna 2020 (tau-
lukko 3). Valmistuneiden määrä ylitti kolmen vuoden tavoitekeskiarvon (45).    

Taulukko 3: Tth-erikoislääkärikoulutus yliopistoittain 2020 sekä erikoislääkäreiden sijoittuminen 

Yliopisto Erikois-
tuvat 

Aloit-
taneet 
2020 

Koulut-
tajalää-
kärit 

Koulutus- 
paikka- 
sopimukset 

Valmistuneet 
erikoislääkärit 
2020 

Valmistu-
neet ka. 
2018-20 

Työterveys-
huollon eri-
koislääkärit / 
ERVA-alue 
2016 

Helsinki 338 24 139 106 18 17 329 

Itä-Suomi 126 10 40 24 7 5 100 

Oulu 142 10 55 19 6 5 114 

Tampere 202 9 62 29 15 12 172 

Turku 130 6 35 25 7 5 109 

Yhteensä 938 59 331 203 53 44 825 

 
Suomen Lääkäriliiton (SLL) tilaston Lääkärit Suomessa, Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2016 
ja SLL:n Lääkärilaskurin (1.1.2016 tilanteen mukaisesti) mukaan työikäisiä työterveyshuollon erikoislääkäreitä 
oli viimeksi suoritetun erikoisoikeuden mukaan 825. Yhteensä työikäisiä työterveyshuollon erikoislääkäreitä 
oli 863. Ennusteen mukaan työikäisiä työterveyshuollon erikoislääkäreitä olisi vuonna 2030 yhteensä 956. 
Työterveyshuollon erikoislääkäreiden keski-ikä oli 48 vuotta, naisia heistä oli 68 %. Alle 40-vuotiaita työter-
veyshuollon erikoislääkäreitä oli yhteensä vain 46. Lääkäriliiton Lääkärit 2019 -tilaston mukaan työikäisiä Suo-
messa asuvia työterveyshuollon erikoislääkäreitä yhteensä 894 vuoden 2018 lopussa, kts. https://www.laa-
kariliitto.fi/site/assets/files/5223/sll_taskutilasto_fi_220620.pdf 

Suomen Lääkäriliiton (SLL) tilaston Lääkärit Suomessa, Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2016 
mukaan työterveyshuollossa toimivien lääkäreiden kokonaismäärä on noin 2000. Julkisella sektorilla heistä 
työskenteli 24 %, yksityisellä sektorilla 76 %. Työsuhteisia heistä oli 75 %, ammatinharjoittajia 25 %. Työter-
veyshuollon lääkäreistä kaikkiaan 54 % oli erikoislääkäreitä; yksityisellä 55 % ja julkisella 49 % kaikista. Sai-
rauskäyntejä työterveyslääkärin vastaanotolle tehtiin noin 3,5 miljoonaa kappaletta. Työterveyshuollon pii-
riin kuuluvista henkilöistä hieman yli miljoona sai palvelunsa lääkärikeskuksista, yli 400 000 terveyskeskuk-
sista, noin 200 000 työnantajan omalta työterveysasemalta ja noin 100 000 yhteiseltä työterveysasemalta. 
Toisen työnantajan tai muun palveluntuottajan työterveysasemalta palvelujen saanti oli vähäistä. 

Vuoden 2014 Lääkärit Suomessa -tilaston mukaan työterveyshuollon noin 2 000 lääkäristä arviolta noin 1 300 
toimi kokoaikaisina ja 700 osa-aikaisina. Noin 25 % työterveyshuollossa toimivista lääkäreistä oli työterveys-
huoltoon erikoistuvia lääkäreitä. Koulutuspaikkasopimusten kautta yliopistoilla on toimiva yhteys lähes puo-
leen kaikista työterveyshuoltoyksiköistä. Työterveyshuolto Suomessa 2015 -katsauksessa työterveysyksiköi-
den määrä oli 403 (475 yksikköä vuonna 2012), ja työterveyshuollon palvelujen piiriin kuului noin 1,9 miljoo-
naa henkilöä. Kelan työterveyshuoltotilaston 2018 mukaan työterveyshuollon palvelujen piiriin kuului 1,907 
miljoonaa henkilöä.  
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Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen voimavarat yliopistoissa  
 

Yliopistojen perusrahoituksella erikoislääkärikoulutuksen voimavarat olivat hyvin niukat myös vuonna 2020. 
Professorit toimivat yliopistoissaan erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilöinä osan työajastaan, minkä li-
säksi heillä on runsaasti oppialan perusopetuksen, tutkimuksen ja hallinnon tehtäviä. 

Itä-Suomen yliopistossa on perusrahoituksella kokoaikainen toistaiseksi täytetty työterveyden professuuri. 
Helsingin yliopistossa on perusrahoituksella täysiaikainen toistaiseksi täytetty professuuri. Tampereen yli-
opistossa on yliopiston, ja yritysten ja organisaatioiden yhteisrahoituksella vuosiksi 2020 – 2024 kokoaikainen 
työterveyshuollon ja työlääketieteen professuuri. Turun yliopistossa työterveyshuollon ja työlääketieteen 
professorin toimi vakinaistettiin vuonna 2015 ja virkanimikkeeksi tuli työterveyshuollon ja ympäristölääke-
tieteen professori. Työsuojelurahaston osarahoituksen päätyttyä toimen on rahoittanut Turun yliopisto. Ou-
lun yliopistossa on perusrahoituksella osa-aikainen (50 %) professuuri. 

Erillislain mukainen rahoitus on siten ollut edelleen myös vuonna 2020 välttämätön tuki työterveyshuollon 
erikoislääkärikoulutukselle. Sen turvin on ollut mahdollista palkata 100 % kliininen opettaja viiteen yliopis-
toon. Käytännössä osa-aikaiset ratkaisut ovat olleet yleisiä, ratkaisuilla on varmistettu kokeneiden työter-
veyshuollon erikoislääkäreiden palkkaaminen näihin tehtäviin. Lisäksi Helsingin yliopiston koordinoimaan 
Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon on voitu palkata osa-aikaisesti koordinoiva kliininen opettaja ja valta-
kunnallinen verkkopedagogi. Muihin yliopistoihin on palkattu verkkopedagogi-, yliopisto-opettaja- ja koordi-
naattorityövoimaa virtuaaliyliopiston ja muun erikoislääkärikoulutuksen yhteisessä toimintasuunnitelmassa 
kuvattuihin tehtäviin. 

Taulukko 4: Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen htv-toteuma 2020 (100 % = henkilötyövuosi). 

Yliopisto  TTHVYO  Helsinki  Itä-Suomi  Oulu  Tampere   Turku  

Professori   100 % 100 % 50 % 100 % 100 % 

Kliininen/yli-
opisto-opettaja  

30 % 
 

130% 100 % 100 % 100 % 100 % 

Verkkopedagogi  30 % 30% 100 % 60 % 
(1.6.-
31.12. 
100%) 

20 % 50 % 

Pedagogi       100 % 100%     

Koordinaattori   70%     

Opetuskoordi-
naattori 

      20 %    

Yhteensä htv 1,6 htv 4,3 htv 3,2 htv 2,33 htv 2,2 htv 2,5 htv 

 
 

Normaali teksti: palkkaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoituslain avustuksella. Lihavoitu teksti: palkkaus muuta 
kautta (esim. yliopistojen perusrahoituksella) – henkilöillä myös muita kuin erikoislääkärikoulutuksen tehtäviä.  
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Yliopistojen yhteistyön käytäntöjä 
 
Yliopistot jatkoivat tiivistä yhteistyötä vuonna 2020. Yhteisten käytäntöjen linjauksia tekevässä, professorien 
muodostamassa koordinaatioryhmässä toimi puheenjohtajana prof. Kari Reijula Helsingin yliopistosta. Koor-
dinaatioryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Yksittäisiä kysymyksiä käsiteltiin myös sähköposti-ym. 
viestinnän avulla. 

Laajennettu koordinaatioryhmä kokoontui kaksi kertaa aiempien vuosien Tuohilammen kokouksesta poike-
ten etänä maaliskuussa ja syyskuussa. Ryhmään kuuluvat professorien lisäksi kliiniset opettajat, verkkopeda-
gogit, suunnittelija ja opetushoitaja sekä yliopistojen koulutuspäälliköt. Etäjärjestelyistä johtuen perinteeksi 
muodostuneeseen kokoukseen ei osallistunut sidosryhmien edustajia (STM, TTL, EK, SAK, STTK, STLY, Akava). 

Kliinisten opettajien ja kouluttajakoulutuksen työryhmän kokouksia ei pidetty vuonna 2020, vaan ryhmät ko-
koontuivat tarpeen mukaan toimintokohtaisesti.  

Useimmat verkkokurssit rakennetaan tietyssä vastuuyliopistossa. Kouluttajakoulutuksen kehittämistä valta-
kunnallisesti yhteneväiseksi tehtiin jo 2017 rakentamalla Kouluttajalääkärin startti -itseopiskelukurssi virtu-
aaliyliopiston Moodleen yliopistojen yhteistyönä. Kurssin suorittaminen tuli uusien kouluttajaoikeuksien saa-
misen edellytykseksi 2017. Jatkokurssi, joka valmisteltiin kaikkien yliopistojen yhteistyönä, pilotoitiin keväällä 
2019. 

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto on yliopistojen yhteistä toimintaa, jota HY koordinoi. Virtuaaliyliopiston 
työryhmän työskentelyä kuvataan tarkemmin jäljempänä. 

Kaikki yliopistot antoivat neuvontaa ja ohjausta työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille, kouluttajalää-
käreille ja koulutuspaikkojen edustajille ja tarvittaessa muille koulutuksen sidosryhmille. Kaikki huolehtivat 
osaltaan myös opintohallinnollisista asioista. Alueellista toimintaa ja verkostotyötä koordinoitiin yliopistojen 
omissa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen tiimeissä. 

Kaikki yliopistot toteuttivat viestintää omien sähköpostilistojensa ja kotisivujensa sekä yhteisen virtuaaliyli-
opiston kautta (tapahtumat, uutiset, blogikirjoitukset, Facebook ja Twitter). Myös Työterveyslääkärilehteä 
hyödynnettiin viestinnässä. 

Erikoistujille ja heidän kouluttajalääkäreilleen järjestettiin koulutusta yhteisessä toimintasuunnitelmassa 
suunnitellulla tavalla, valtakunnallisen tarjonnan ja yliopistokohtaisen toiminnan osioissa ja yhteenvetotau-
lukoissa jäljempänä kuvatusti. Riippumatta siitä, minkä yliopiston kirjoilla erikoistujat ja kouluttajat olivat, he 
voivat osallistua kaikkien yliopistojen järjestämiin koulutuksiin, ja tätä mahdollisuutta myös hyödynnettiin. 

Oppialan opetussuunnitelma on sisällöllisesti kaikilla yliopistoilla yhtenevä ottaen kuitenkin huomioon alu-
eelliset mahdollisuudet ja järjestelyt. Opinto-opas ja lokikirja uusittiin 2020. Lokikirja on täysin yhtenevä. Yh-
teinen erikoislääkärikoulutuksen toimintasuunnitelma ja -kertomus laaditaan vuosittain. 

Yliopistojen yhteinen KOKEA-projekti osaamisperustaisen arvioinnin kehittämiseksi jatkui. Lisäksi yliopistot 
osallistuivat eri tahojen koordinoimiin hankkeisiin ja projekteihin, jotka sisältävät myös työterveyshuollon 
erikoislääkärikoulutuksen aspekteja. 

HY valmisteli opetusvideomateriaalia työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen tarpeisiin ja tehdäkseen 
työterveyshuollon erikoisalaa tutuksi muille terveydenhuollossa toimiville. Materiaali esittelee eri toimialo-
jen työpaikkoja ja niissä tehtäviä työterveyteen liittyviä toimintoja. 
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Koulutuspaikkayhteistyö 
 

Kukin yliopisto tekee koulutustyöterveysasemiensa kanssa kirjallisen sopimuksen. Sopimuskaavake on kai-
kille yliopistoille yhteinen. Yliopistot koordinoivat koulutuspaikkojen järjestämää koulutusta ja yhteistyötä 
paitsi sopimusten, myös neuvonnan ja ohjauksen keinoin, tiiviissä yhteistyössä tiedekuntien opintohallinto-
jen kanssa. Koulutuspaikkasopimukset tarkistetaan kolmen vuoden välein ja koulutuspaikkojen muutostilan-
teissa. Alueellisia yhteistyötapaamisia ja koulutuksia koulutuspaikkaverkostolle järjestetään yliopistokohtai-
sesti jonkin verran vaihtelevin käytännöin. Koulutuspaikkayhteistyö voi sisältää myös koulutukseen liittyvää 
koulutuspaikkojen kuulemista sekä koulutuksen kehittämis- ja tutkimustoimintaa, esimerkkinä Erikoistujan 
polku -projekti, Ohjauskeskustelu-tutkimus, virtuaaliyliopiston käytön ja kehittämisen kyselytutkimus 
vuonna 2017, Työke-hankkeeseen liittyvät tapaamiset erikoislääkärikoulutukseen liittyen Itä-Suomen yliopis-
ton ja Helsingin alueilla 2019-20 sekä UEF:n koordinoima valtakunnallinen kyselytutkimus pandemian vaiku-
tuksista kouluttajien ohjaustyöhön ja erikoistumisen toteutumiseen. 

Työterveyslaitosjakson kehittäminen  
 

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

Julkaisutoiminta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta 2020 
 
Kirja 
Ei raportoitavaa vuodelta 2020. 

Kirjan tekstiosa 
Malin M, Palosaari M, Toivonen A, Reijula K, Heikkinen J, Rytkönen M & Räsänen K: Työterveyshuollon eri-
koislääkärikoulutuksen kehittäminen osana muuttuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Teoksessa Hakulinen 
H, Kangas P & Pesonen S (toim.): Yhteistyöllä toimivampi työikäisten terveydenhuolto : TYÖKE – Verkostoilla 
tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen -hankkeen loppuraportti. Työterveyslaitos s. 50-65 
 
Yliopistohenkilöstön muut julkaisut 
Ala-Mursula L: PoSTLY Kittilässä kultakaivokseen tutustumassa. Työterveyslääkäri 2020;38(1):54-55 
Ala-Mursula L, Reijula K, Liira J, Oksanen T, Sauni R: Työterveyslääkärin osaaminen: Uusi opetussuunnitelma 
täsmentää erikoislääkärikoulutuksen tavoitteita. Työterveyslääkäri 2020;38(3):48-51 
Heikkinen Jarmo. Harvinaisen antoisa oppikirja! Ympäristöterveys-kirjan arvostelu. Työterveyslääkäri 
2020;38:4:62 
Heikkinen Jarmo.  Ilmastonmuutos ja terveys: maailma, Suomi ja työterveyshuolto. Työterveyslääkäri 
2020;38:4:11-13. 
Heikkinen Jarmo. Mitä, miten ja miksi tapahtui? Historiantutkimus kehityksen tulkkina. Työterveyslääkäri 
2020;38:3:24-26. 
Heikkinen Jarmo. Rutto – Covidiakin kovempi? Kirja-arvostelu. Työterveyslääkäri 2020;38:4:63 
Heikkinen Jarmo, Salo Sami. Työtapaturmaisten kuolemien tutkinta. Työterveyslääkäri 2020;38:1:41-43 
Heikkinen Jarmo. Traumaperäiset stressihäiriöt. Työterveyslääkäri 2020;38:2:38-40. 
Heikkinen Jarmo. Työterveyttä koskevat väitökset 2010-luvulla. Työterveyslääkäri 2020:38:3:13-14. 
Kuronen Jarmo, Heikkinen Jarmo. Malaria suomalaissotilaiden palvelussairautena vuosina 1737-1945. Työ-
terveyslääkäri 2020;38:4:44-46. 
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Latvala J, Sauni R, Ala-Mursula L: Työstä johtuvien terveysvaatimusten ja erityisalojen työturvallisuuden 
vuoksi tehtävistä terveystarkastuksista. Työterveyslääkäri 2020;38(1):31-32 
Maarit Malin,Nina Jaakkola,Ritva Luukkonen,  Antero Heloma,Anne Lamminpää,and Kari Reijula. Occupati-
onal health professionals' attitudes, knowledge, and motivation concerning smoking cessation—Cross-sec-
tional survey J Occup Health. 23 July 2020 2020. https://doi.org/10.1002/1348-9585.12145 
Salo Sami, Heikkinen Jarmo.  ASA-rekisteri auttaa työperäisten syöpäsairauksien ehkäisyssä. Työterveyslää-
käri 2020;38:1:19-21. 
 

Yliopistohenkilöstön esitykset ja posterit kongresseissa ja seminaareissa 

Ryynänen K: Kysy viisaasti, Pohjolan lääkäripäivät 19.2.2020, hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille, puheenjohtajuus 
Seppänen S, Koivisto H: Verkosta välineitä lääkärin työssä oppimiseen. Pedaforum 2020, Show and tell 

 

Muiden julkaisuja työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta 

Ei raportoitavaa vuodelta 2020.  
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4. KOULUTUSTARJONTA 

Erikoistujat ja kouluttajat voivat osallistua minkä tahansa yliopiston järjestämään koulutukseen riippumatta 
siitä, missä yliopistossa hän oli kirjoilla tai minkä yliopiston hyväksymä kouluttaja hän oli. Koulutukset olivat 
maksuttomia.  

 

4.1. Kouluttajakoulutukset 
 

Kouluttajakoulutusta tarjotaan kaikille yliopistoverkoston kouluttajalääkäreille. Kouluttajakoulutusten tar-
koituksena on tukea kouluttajalääkäreiden ohjausosaamista, oman kouluttajaidentiteetin rakentamista sekä 
tarjota kouluttajalääkäriverkostolle koulutusuudistusta koskevaa ajankohtaista tietoa. Lisäksi koulutuksien 
on tarkoitus kannustaa sosiaaliseen verkostoitumiseen kouluttajien kesken. 
 
Kouluttajaoikeuksien säilyttämiseksi kaikki kouluttajat ovat sitoutuneet osallistumaan ainakin yhteen yliopis-
ton järjestämään pedagogiseen koulutustapahtumaan vuosittain. Lisäksi uusien kouluttajalääkäreiden tulee 
suorittaa Kouluttajan starttikurssi 6kk sisällä kouluttajaoikeuden saamisesta. Ohjausosaamista kouluttajat 
voivat syventää Kehity kouluttajana -koulutuksessa, jonka toinen toteutuskerta tehtiin vuonna 2020. Muita 
kouluttajakoulutuksia ovat vuosittain järjestettävä Lukuvuoden avajaiset ja kahdesta neljään kertaan vuo-
dessa järjestettävät pedagogiset iltapäivät. Opettajainhuone Moodlessa tarjoaa kanavan niin kouluttajakou-
lutusten materiaalien jakamiselle kuin keskusteluille. Lisäksi yliopistot järjestävät alueellisia tilaisuuksia 
omille kouluttajilleen ja koulutuspaikoilleen. Kouluttajalääkärit osallistuvat aktiivisesti myös muihin virtuaa-
liyliopiston koulutuksiin ja muihin tapahtumiin. Ks. myös lopun liite 3.  
 
Kouluttajalääkärin startti 
Järjestävä yliopisto: kaikki yliopistot. 
Ajankohta: avoin.  
Toteutuma vs suunnitelma: Kouluttajalääkärin startti -kurssi on erityisesti uusille kouluttajille suunnattu verk-
kokoulutus, joka on suoritettava puolen vuoden (6 kk) sisällä kouluttajanoikeuksien hyväksymisestä. Koulut-
tajalääkärin starttikurssin sisällön muodostavat ne perusasiat, jotka kouluttajalääkärin tulee tuntea ja osata 
aloittaessaan erikoistujan ohjaamisen. Pääpaino on ohjaustyön käytännön järjestelyissä. Vuonna 2020 kurs-
silla oli 32 osallistujaa, joista todistuksen on 4.3.2021 saanut 14.  Osallistujia oli yliopistoittain seuraavasti: 
Helsinki 14 , Turku 4, Tampere 3, Itä-Suomi 5, Oulu 6. 

Kehity kouluttajana (Kouluttajalääkärin jatkokurssi) 
Järjestävä yliopisto: kaikki yliopistot.  
Ajankohta: 

 10.11.2020 noin klo 12-16 Oppiminen ja ohjaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksessa 

 8.12.2020 noin klo 12-16 Oppimisen suunnittelu, tavoitteellinen työssäoppiminen ja arviointi 

 19.1.2021 noin klo 12-16 Osaamisen arviointi ja kouluttajana kehittyminen 

Toteuma vs. suunnitelma: Koulutus syventää kouluttajalääkäreiden pedagogista osaamista painottuen oppi-
misen, ohjaamisen ja arvioinnin teemoihin. Kurssi suunniteltiin alun perin toteutettavaksi monimuoto-ope-
tuksena keväällä 2020. Ensin toteutusta siirrettiin alkuvuodesta myöhempään kevääseen ja sitten COVID-19 
pandemian vuoksi loppusyksyyn. Koulutuksessa oli mukana 16 kouluttajalääkäriä. 

Kouluttajalääkärin pedagogiset iltapäivät 
Pedagogisten iltapäivien tavoitteena on tukea kouluttajalääkäreiden sisällöllistä ja pedagogista ohjausosaa-
mista. 
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Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto. 
Ajankohta:   
9.3.2020 klo 12-16 Erikoislääkärikoulutuksen uudistus – uudet erikoistujat: ohjaaminen, roolit, vastuut ja työ-
kalut. Osallistujia tilaisuudessa oli yhteensä 29. 
17.12.2020 klo 12.30-15.30 Valmentava ote ohjauksessa – mitä voimme ammentaa coachingista? Osallistujia 
oli mukana yhteensä 33. 
Toteuma vs suunnitelma: Kouluttajalääkärien pedagogiset iltapäivät toteutuivat suunnitellusti, niiden tarkoi-
tus on vastata ajankohtaisiin kysymyksiin ja koulutustarpeisiin. 

Ajankohtaista nyt! –kouluttajawebinaari 14.5.2020 
Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto 
Ajankohta: Torstai 14.5. klo 13–15.00 (yhteydet avataan testausta varten klo 12.30) 
Toteutus: Webinaari järjestettiin vastaamaan poikkeustilanteen tarpeisiin pandemiatilanteessa. Työterveys-
huollon erikoislääkärikoulutuksen kouluttajalääkäreille suunnatun webinaarin tavoitteena oli tarjota mah-
dollisuuksia keskustella erikoistujien ohjaukseen liittyvistä kysymyksistä yleisesti sekä erityisesti COVID-19 -
tilanteeseen ja koulutusuudistukseen liittyen. Osallistujia tilaisuudessa oli yhteensä 74. 

Lukuvuoden avajaiset 
Itä-Suomen yliopisto järjesti kouluttajalääkäreille suunnatun Lukuvuoden avajaiset -koulutuksen 9.9.2020. 
Osallistujia oli runsaasti eli yhteensä 74 kouluttajalääkäriä, joista 30 antoi palautteen ja sai todistuksen. Kou-
lutuksen teemoina olivat erikoislääkärikoulutuksen ajankohtaisasiat, korona, lääkärin oma työturvalli-
suus, pandemian vaikutus erikoistujan ohjaukseen sekä etäohjaus.  
 
Opettajainhuone 
Virtuaaliyliopistossa oleva Opettajainhuone toimii erityisesti pedagogisten koulutusten, keskinäisen yhtey-
denpidon ja tiedotuksen foorumina. Sinne on koottu materiaalit kaikista koulutuksista vuoden aikana. 
Vastuuyliopistona toimii Itä-Suomen yliopisto. Opettajainhuone on tieto- ja viestintäalue yliopistojen kanssa 
kouluttajasopimuksen tehneille kouluttajalääkäreille. Aluetta ylläpidetään jatkuvasti, mm. kouluttajakoulu-
tustapahtumien materiaaleja lisäämällä. Opettajainhuoneessa oli yhteensä 75 käyntiä vuoden aikana.  
 

4.2. Valtakunnalliset seminaarit 
Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari siirtyi vallitsevan COVID-19 -tilan-
teen takia marraskuulle 2021. Valtakunnallisen erikoislääkärikoulutuksen seminaarin yksi tärkeimmistä ta-
voitteista on luoda erikoisalan toimijoille mahdollisuuksia sosiaaliseen verkostoitumiseen keskenään sekä eri 
asiantuntijoiden ja yliopistojen edustajien kanssa. Tämän vuoksi seminaaria ei järjestetty verkkovälitteisesti.  

 
4.3. Ohjatut koulutukset  
 
Ks. taulukko 5 liitteenä lopussa.  
 
4.4. Itseopiskelu  
 
Ks. taulukko 6 liitteenä lopussa.  
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5. HELSINGIN YLIOPISTO  
Helsingin yliopistossa on kirjoilla 388 työterveyshuoltoon erikoistuvaa lääkäriä, (tiedot 15.2.2021 yliopisto-
palvelut), sopimuskoulutuspaikkoja on 106 ja aktiivisia kouluttajia on 139.  

5.1. Projektit ja hankkeet 
 

5.1.1. Työke -projekti 
HY toteutti TYÖKE-projektin erikoislääkärikoulutusta koskevan kyselytutkimuksen yhdessä Itä-Suomen yli-
opiston kanssa. Kysely lähetettiin sähköisesti kaikille näiden yliopistojen hyväksymille työterveyshuollon eri-
koislääkärikoulutuksen koulutuspaikoille, niissä toimiville kouluttajille ja erikoistuville lääkäreille. Kyselyssä 
päähuomio kohdistui koulutuspaikoissa toimivien kokemuksiin SOTE-uudistukseen liittyvistä uhkista ja mah-
dollisuuksista erikoislääkärikoulutuksen näkökulmasta. Samalla kysyttiin tarpeista kehittää erikoislääkärikou-
lutusta ja yhteistyötä yliopiston sekä koulutuspaikan välillä. Kyselyssä oli myös kysymyksiä liittyen muun mu-
assa koulutuspaikan resursseihin, moniammatillisuuteen, kouluttautumismahdollisuuksiin ja tarjolla oleviin 
oheismateriaaleihin liittyen erikoislääkärikoulutukseen. Kysely palveli näin valtakunnallisen koulutusverkos-
tomme laatukatselmointia, jota yliopistot ovat toteuttaneet jo aikaisemmin koulutuspaikoissa. 

HY ja Itä-Suomen yliopisto valmistelivat seuranta-aikana tavoitteet ja ohjelman työpajoiksi, joilla oli tarkoitus 
syventää tietoa SOTE-uudistukseen liittyvistä näkemyksistä koulutuspaikoissa liittyen erikoislääkärikoulutuk-
seen. Työpajat käynnistyivät v. 2019 lopussa jatkuen vuoden 2020 alussa.  Työpajoihin kutsuttiin edustajia 
työterveyshuollon koulutuspaikoista HY:n ja Itä-Suomen yliopiston alueilla. Työpajoissa oli mukana koulutus-
paikan johdon edustajia, kouluttajia ja erikoistuvia lääkäreitä, jotka täydensivät ja syvensivät alkusyksyn ai-
kana tehdyssä kyselyssä selvitettyjä asioita. He toivat esiin näkemyksenä liittyen tulevaisuuden näkymiin eri-
koistumisen toteutumisesta, siihen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista sekä arviosta miten itse ovat 
valmiit panostamaan erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseen. 

HY valmisteli myös video- ja Podcast-materiaalia työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen tarpeisiin ja 
tehdäkseen työterveyshuollon erikoisalaa tutuksi muille terveydenhuollossa toimiville. Materiaali esittelee 
eri toimialojen työpaikkoja ja niissä tehtäviä työterveyteen liittyviä toimintoja. 

5.1.2. KOmpetenssien KEhittymisen Arviointi -projekti (KOKEA) ja osaamisperustainen työterveyshuollon 
erikoislääkärikoulutus 
Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus on suuntaamassa osaamisperustaiseen koulutukseen osana valta-
kunnallista erikoislääkärikoulutusuudistusta. KOKEA -projektin tavoitteena on tehdä tähän perustuvaa kou-
lutusohjelmansuunnittelua, toteutusta ja arviointia huomioiden toimenpideohjelmassa kuvatut erikoislääkä-
rikoulutuksen uudistuksen linjaukset sekä kansainväliset suuntaukset. Vuonna 2018 selvitettiin kyselyn avulla 
Helsingin yliopiston kouluttajien näkemyksiä alalla tarvittavista keskeisistä osaamisista sekä niiden oppimisen 
arvioinnin nykytilaa. Vuoden 2018 lopulla aloitettiin valtakunnallinen työskentely keskeisten työterveyshuol-
lon erikoislääkärin toimintojen määrittämiseksi. Tämä työ jatkui vuonna 2019. Ns. EPAt (Entrustable Profes-
sional Activities, EPA) ovat toimintoja, joissa kuvataan koulutuksen aikana kehittyvät erikoisalan ydinosaami-
set. Vuonna 2019 EPOja koottiin verkoston työskentelyn tuloksina yhteensä 33. Keväällä 2020 uudistettiin 
erikoislääkärikoulutuksen opetussuunnitelmat (OPS), joissa tavoitteita kuvattiin ensimmäisen kerran erikois-
alan tehtävien, keskeisten toimintojen ja yksilöllisten osaamisten tasolla. Keskeiset toiminnot sanoitettiin 
myös uutta OPSia noudattavaan lokikirjaan. Kehittämistoimintaa jatketaan yhdessä koulutuskentän ja sidos-
ryhmien kanssa, vuonna 2021 mm. osana arviointia käsittelevän OPSin uudistamista. Projektia koordinoi Hel-
singin yliopisto. 

 5.2. Aluekohtainen koulutus 
 

Starttiseminaari erikoistumisensa aloittaville 
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Ajankohta:  6.2.2020 ja 31.8.2020 

Toteutuma vs suunnitelma: Starttiseminaarit järjestettiin Helsingin yliopistossa suunnitelman mukaisesti 
kaksi kertaa uusille erikoistujille ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Seminaareissa uudet erikoistujat tutustu-
vat erikoistumiskoulutuksen rakenteeseen ja oppimistavoitteisiin ja aloittavat oman erikoistumissuunnitel-
mansa laatimisen. Kevään seminaarissa oli yhteensä 26 osallistujaa, joista kuusi oli kouluttajalääkäreitä. Syk-
syn seminaarissa osallistujia oli yhteensä 14, neljä näistä kouluttajia.  

Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma-kurssi (tth-es) 
Ajankohta:  Keväällä ja syksyllä. 
Toteutuma vs suunnitelma: Kurssi järjestettiin suunnitellusti kerran lukukaudessa ja se käynnistyi starttise-
minaarin yhteydessä. Kurssilla erikoistuva lääkäri laatii verkossa suoritettavien osatehtävien avulla ohjatusti 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman oman erikoistumisen tueksi. Kevään ja syksyn kurssilla oli mukana 
yhteensä 26 erikoistujaa. 

Tutkijataitokoulutus 
Ajankohta:  Keväällä ja syksyllä. 
Toteutuma: Suunnitelmana oli järjestää tutkijaverkostolle 2-4 tapaamista syys- ja kevätlukukaudella 2020. 
Kevätlukukaudella ehdittiin järjestää yksi lähitapaaminen ennen kun pandemia sulki yliopiston. Toisen tapaa-
misen sijaan lähetettiin verkostolle kaksi opetusvideota (toinen ajanhallinnasta, toinen vertaisarvioinnista). 
Lisäksi keväällä lähetettiin kutsu ja toive osallistua kahteen etänä järjestettyyn työterveyden alan väitöstilai-
suuteen. Syyslukukaudella järjestettiin kaksi etätapaamista, jossa oli asiantuntija-alustukset. 
Kevään opetusvideot lähtivät verkoston noin 70 jäsenelle. Syksyllä etätapaamisissa oli paikalla molemmissa 
lähes 30 osallistujaa. 

Ajan hermolla –seminaarit  
Ajankohta:  7.10.2020 
Toteuma: Helsingin yliopisto oli järjestävä yliopisto. Tilaisuus järjestettiin webinaarina ja siihen saivat osallis-
tua kaikkien viiden yliopiston erikoistuvat lääkärit sekä kouluttajat. Osallistujia oli kaikkien yliopistojen alu-
eilta yhteensä 62. Osallistumisesta sai kolme tuntia teoriakoulutusta. Aiheena oli ajankohtaisen teeman mu-
kaisesti Kevään 2020 poikkeusolot työterveyden näkökulmasta - kohti tulevaisuutta sekä Ajankohtaista eri-
koislääkärikoulutuksesta. Asiantuntijoina olivat professori Pekka Louhiala ja LT erikoistuva lääkäri Jere Rei-
jula. Toukokuulle suunniteltu Ajan hermolla -seminaarisarjan tilaisuus peruttiin Helsingin yliopiston pande-
mia -ohjeen takia, koska se oli suunniteltu toteutettavaksi aiempien seminaarien tapaan lähikoulutuksena. 
 
Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä 
Ajankohta: työpajat 22.9.2020, 3.12.2020 ja 27.1.2021 
Toteutus: Helsingin yliopisto järjesti etiikka-kurssin neljättä kertaa. Tällä kertaa koulutus toteutettiin etäjär-
jestelyin, mikä mahdollisti laajemman osallistujamäärän kokoontumisen. Kurssille osallistui erikoistujia ja 
kouluttajia kaikkien yliopistojen alueilta. Mukana oli yhteensä 37 osallistujaa hieman vaihtelevasti kolmessa 
eri työpajassa. Teoreettisen koulutuksen tunteja sai jokaisesta työpajasta yhteensä kolme. Tunnit muodos-
tuivat etätapaamisesta ja ennakkomateriaaleista. Työpajoissa käsiteltiin työterveyslääkärin työssään kohtaa-
mia eettisiä haasteita ja keskustellaan erilaisista rakentavista tavoista toimia näissä tilanteissa. Koulutuksen 
tavoitteena oli, että osallistujat oppimivat tunnistamaan erilaisia työterveyslääkärin työssään kohtaamia eet-
tisiä haasteita sekä käsittelemään niitä rakentavalla tavalla. Lisäksi tutuksi tulivat työterveyshuollon eettiset 
toimintaperiaatteet, työterveyshuollon erikoislääkärin toimintaa ohjaavat eettiset suositukset ja lainsäädän-
nön sekä niiden soveltaminen päätöksenteossa. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa osallistujan omaa ammatil-
lista rooliaa ja –identiteettiä erityisesti haastavissa tilanteissa. Koulutuksessa oli mukana asiantuntijat myös 
STM:stä, KEVAsta, EK:sta, STTK:sta ja SAK:sta sekä Tampereen yliopistosta. 
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Korona ja muut kriisit työyhteisössä - kuinka työterveyshuolto voi tukea esimiestä kriisiviestinnässä? 
Ajankohta:  16.6.2020 
Toteutus: Helsingin yliopisto oli järjestävä yliopisto. Tilaisuus järjestettiin webinaarina ja siihen saivat osallis-
tua kaikkien viiden yliopiston erikoistuvat lääkärit sekä kouluttajat. Osallistumisesta sai kolme tuntia teo-
riakoulutusta. Webinaarin aihe nousi esille kevään aikana muuttuneesta uudesta tilanteesta yhteiskunnassa 
ja työelämässä. Webinaarin tavoitteena oli tarjota työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajille välineitä 
viestintään asiakasyritystensä erilaisissa kriisi- ja muutostilanteissa. Webinaarissa käsiteltiin yleisesti yhteis-
kunnallisia kriisitilanteita sekä niiden vaikutusten heijastumista työyhteisöihin. Tarkastelun painopisteenä oli 
erityisesti esimiestyön tukeminen työterveyshuollossa erilaisissa kriisitilanteissa; erityisesti koronapandemi-
aan liittyen. Asiantuntijana oli psykologian tohtori Pauliina Mattila-Holappa Työterveyslaitokselta. Webinaa-
rissa oli 55 osallistujaa. 
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6. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 
Itä-Suomen yliopistossa oli 31.12.2020 yhteensä kirjoilla 126 työterveyshuoltoon erikoistuvaa lääkäriä. Yli-
opiston hyväksymissä koulutuspaikoissa kouluttajalääkäreitä oli yhteensä 40. Sopimuskoulutuspaikkoja oli 
yhteensä 24 yksikköä, joilla osalla on useita toimipisteitä, ja kaikki työterveyshuoltojakson koulutusyksiköt 
olivat yksityisiä. Työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjakso oli mahdollista suorittaa kahdessa kuntoutuslaitok-
sessa, työterveyshuoltoyksiköiden erillisprojekteissa ja ohjelmissa sekä Kelan asiantuntijalääkärikeskus Kuo-
piossa alueen keskussairaalapaikkojen lisäksi. 

Vuoden aikana valmistui yhteensä seitsemän uutta erikoislääkäriä ja 10 henkilöä sai uuden valintamenettelyn 
mukaisen ehdollisen opinto-oikeuden erikoistumiseen. Työterveyden professori vaihtui Kimmo Räsäsen elä-
köidyttyä maaliskuussa ja Tuula Oksasen aloittaessa huhtikuussa.  Vuoden alussa tiimiin kuului yksi erikois-
tuva lääkäri kuukauden ajan projektikohtaisena kliinisenä opettajana ja vastaavasti loppuvuodesta 1,5 kk 
alan erikoislääkäri.  

6.1. Projektit ja hankkeet 

Työke-projekti päättyi maaliskuussa, siihen osallistuivat professori, kliininen opettaja ja verkkopedagogi. Li-
säksi verkkopedagogi toimi erikoistuvien lääkärien EJOP+20 op. -pilottihankkeessa koko vuoden. 

Kouluttajalääkäreille tehtiin valtakunnallinen kyselytutkimus touko-kesäkuussa aiheesta, miten koronapan-
demia on vaikuttanut erikoistuvien ohjaukseen ja erikoistumisen toteutumiseen. Kysely raportoidaan kevään 
2021 aikana. 

Alkuvuodesta valmistui UEF:n käsikirjoittama videoanimaatio Mitä työterveyshuolto on?, joka ladattiin sekä 
useammalle tthvyo-kurssille että Työterveyshuolto tutuksi kanavalle Youtubessa.  

6.2. Aluekohtainen koulutus 

Starttiseminaarit toteutettiin valtakunnallisesti yhtenevällä rakenteella, paikallisin pienin variaatioin. Star-
teista alkavat työterveyshuollon erikoistumissuunnitelmakurssit toteutettiin valtakunnallisesti yhtenevästi 
yhteisellä moodle-alustalla. 

Starttiseminaarit  järjestettiin 5.2. ja 2.9. Niihin osallistui yhteensä yhdeksän erikoistujaa ja seitsemän kou-
luttajaa UEF:sta. Erikoistujista erikoistumissuunnitelmakurssin suoritti vuoden loppuun mennessä yhteensä 
kuusi. Koejakson vuoden loppuun mennessä suorittaneita oli yhteensä viisi, aloittaneita kuusi. 

Aluekoulutukset 
Aluekoulutukset toteutettiin Mikkelissä lähikoulutuksena, Joensuussa hybridinä, Jyväskylään etänä. Kuopion 
koulutus ei toteutunut osallistujien vähäisyyden takia.  

Kumppanuuskoulutukset 
Työterveyshuolto järjesti kumppanuuskoulutuksen aiheesta Lääkärin oman työn työturvallisuus. Osallistujia 
oli yhteensä 69, ja seminaari sai runsaasti hyvää palautetta. Seminaarin aineistoa ja palautetta hyödynnettiin 
myös vuoden 2021 alussa avattavan Työturvallisuus lääkärin silmin -kurssin valmistelussa. 

Itä-Suomen lääketiedetapahtuma 
Tapahtuma toteutui täysin etänä. I-STLY ry. oli järjestänyt tapahtumaan puolen päivän työterveyshuolto-
osion. 
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    7. OULUN YLIOPISTO      
Oulun yliopistossa on kirjoilla joulukuun 2020 tilanteen mukaan 142 työterveyshuoltoon erikoistuvaa lääkä-
riä, joita kouluttaa 55 kouluttajalääkäriä 19 työterveyshuollon koulutuspaikkasopimuksen ja kolmen kuntou-
tusjakson koulutuspaikkasopimuksen puitteissa. Osa koulutuspaikkasopimuksista kattaa useamman koulu-
tustyöterveysaseman, joita on yhteensä 59. 
Vuoden 2020 aikana toteutimme päivitettyjä koulutuksia työtoimintalähtöisyydestä, toimintasuunnitelma-
palaverien järjestämisestä ja työllistymiskyvyn tukemisesta. Käynnistimme kaksi uutta verkkokurssia. Yritys-
johtamisen osaamista työterveyslääkäreille -verkkokurssi pohjautui aiemmin järjestettyyn lähiopetuskoulu-
tukseen. Koulutukseen liittyen tuotettiin useita videoluentoja tukemaan oppimista. Toinen uusi verkkokurssi, 
Uni ja työ, rakennettiin ja toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Kurssi tuo työterveyslääkä-
reille tärkeää osaamista mm. unettomuuden lääkkeettömään hoitoon. Itseopiskelumateriaaleissa tarjolla oli 
edellisenä vuonna valmisteltu Terveysalan työterveyshuolto. 

7.1. Projektit ja hankkeet 
 
Suunnitelma: Vuonna 2020 jatkamme osallistumistamme erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelyn ja 
muiden rakenteiden uudistamiseen liittyvässä valtakunnallisessa yhteistyössä, samoin osaamisperustai-
suutta kehittävään KOKEA-projektiin. Osallistumme myös alueellisten ammatillisen täydennyskoulutuksen 
tavoitteita palvelevien verkostojen ja projektien toimintaan, kuten Pohjolan Lääkäripäivät, Pohjois-Suomen 
Työterveyslääkärit ry sekä TYÖKE-hanke. 
Toteutuma: Jatkoimme suunnitelman mukaisesti ja vahvistimme osallistumistamme erikoislääkärikoulutuk-
sen uudistamiseen liittyvää valtakunnallista yhteistyötä. Valtakunnallisen verkoston päätettyä keväällä 2020 
yhteisen E-loki -projektin käynnistämisestä, otimme toimeksi saaneena vetovastuun projektista, jonka osana 
selvitimme erikoisalalle soveltuvaa sähköistä lokikirjamahdollisuutta sekä alkuselvitysten jälkeen liityimme 
osallistumaan aktiivisesti valtakunnalliseen sähköisen seurantajärjestelmän ja lokikirjan (ELSA) visiointiin ja 
kehittämiseen. Osallistuimme sekä paikallisesti että valtakunnallisesti erikoisalojen keskusteluun osaamispe-
rustaisuuden kehittämiseksi ja esittelimme erikoisalamme tähänastisia ratkaisuja STM:n koordinaatiojaos-
tossa 23.11.2020 ja Osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen implementaatioseminaarissa 20.10.2020 
(Ala-Mursula). 

Pohjolan lääkäripäivillä helmikuussa 2020 vastasimme yhden koulutussession puheenjohtajuudesta. 

7.2. Aluekohtainen koulutus 
 
Starttiseminaari erikoistumisensa aloittaville 
Ajankohta:  Kevät ja syksy 2020 
Suunnitelma: Valtakunnallisesti sovitun yhteisen linjan mukaisesti järjestämme vuonna 2020 paikalliset start-
tiseminaarit helmi- ja elo-/syyskuussa määräaikaisen opinto-oikeuden saaneille lääkäreille ja heidän koulut-
tajalääkäreilleen. Näiden lisäksi osallistumme yhteisen erikoistumissuunnitelman tekemiseen ohjaavan verk-
kokoulutuksen toteuttamiseen ja käyttöönottoon. Erikoistumisen alussa pakollisena suoritettavan starttise-
minaarin ja sitä tukevan verkkokurssin tavoitteena on antaa tukea erikoislääkärin ajattelutavan ja identitee-
tin rakentamiseen, antaa tietoa ammatin historiasta ja tulevaisuudesta, tarjota käytännön tietoa opinnoista 
ja tukea omien opintojen suuntaamista sekä verkostoitumista. 
Toteutuma: 5.2.2020 ja 26.8.2020 

Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma-kurssi (tth-es) 
Ajankohta: Kevät ja syksy 2020 
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Suunnitelma: Valtakunnallisesti sovitun yhteisen linjan mukaisesti järjestämme vuonna 2020 paikalliset start-
tiseminaarit helmi- ja elo-/syyskuussa koejaksojaan suorittaville erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreil-
leen. Näiden lisäksi osallistumme yhteisen erikoistumissuunnitelman tekemiseen ohjaavan verkkokoulutuk-
sen toteuttamiseen ja käyttöönottoon. 
Toteutuma: Osallistuimme aktiivisesti erikoissuunnitelmaa koskevan verkkokurssin toteuttamiseen. 5 suori-
tusta vuoden 2020 kahdessa toteutuksessa. 

Koulutuspaikkayhteistyö ja aluetapaamiset 
Suunnitelma: Tapaamme erikoistuvia, kouluttajalääkäreitä sekä koulutuspaikkojen edustajia Oulun yliopis-
ton koulutusalueen eri paikkakunnilla vuosittain. Yhteydenpitoa toteutetaan tiiviisti myös verkon välityksellä. 
Aluetapaamisia järjestetään vuonna 2020 usealla paikkakunnalla (Kajaani, Kemi, Kokkola, Oulu, Rovaniemi). 
Toteutuma: Kajaani 21.4., Kokkola 10.12., Oulu 2.12., Rovaniemi 27.5.. Kaikki aluetapaamiset toteutettiin 
verkossa pandemian vuoksi. Tavoitimme aluetapaamisilla yli 50 alueiden aktiivista kouluttajaa ja erikoistujaa. 

Työlääketieteen seminaari 
Suunnitelma: Osallistumme alueellisten työterveysalan toimijoiden verkostossa työterveyslääkäreille suun-
nattujen työlääketieteen kuukausikatsausten järjestämiseen huhtikuun vuorolla. Yliopistollisen opetuksen 
työelämäyhteyksien edistämiseksi aloitamme katsauksella ja keskustelulla yliopiston kannalta ajankohtai-
sista asioista. Opetuksemme fokuksen mukaisesti pyrimme syventämään osallistujien ymmärrystä työter-
veyslääkärin työelämäosaamisista 
Toteutuma: Tilaisuus oli jo sovittu pidettäväksi 1.4. teemalla Havaintoja työterveysyhteistyöstä - Miten kuun-
nella yritysasiakasta /Tiina Kesti, Koho Consulting Oy. Pandemian laajenemisen vuoksi tilaisuus kuitenkin jou-
duttiin perumaan. 
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   8. TAMPEREEN YLIOPISTO  
Vuoden 2020 lopussa Tampereen yliopistossa oli kirjoilla 202 työterveyshuoltoon erikoistuvaa lääkäriä. Yli-
opiston hyväksymiä koulutuspaikkoja oli 29, joilla osalla on useita toimipisteitä. Yliopiston hyväksymissä kou-
lutuspaikoissa kouluttajalääkäreitä oli yhteensä 62. 
Tampereen yliopiston työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen ryhmässä koulutusta suunnitteli ja to-
teutti professori, kolme osa-aikaista kliinistä opettajaa, virtuaaliyliopiston rahoituksella neljä kliinistä opetta-
jaa /yliopisto-opettajaa eripituisissa osa-aikaisissa työsuhteissa. 

8.1. Projektit ja hankkeet 
 
MEDigi-hankkeessa rekrytoitiin määräaikainen 50% kliininen opettaja 6 kk ajaksi 1.10.2020 alkaen Tampe-
reen yliopistoon hankkeen Tampereen rahoitusosuudesta.  Osallistumme myös erikoistuvien lääkäreiden 
johtamiskoulutuspilottiin EJOP+20 op. 

8.2. Aluekohtainen koulutus 
 
Starttiseminaari erikoistumisensa aloittaville 
Ajankohta: Starttiseminaarit järjestettiin 6.2.2020 ja 3.9.2020. 
Suunnitelma: Starttiseminaareja järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja ne on tarkoitettu sekä eri-
koistuville että kouluttajille. Starttiseminaarit järjestettiin Helsingin yliopistossa suunnitelman mukaisesti 
kaksi kertaa uusille erikoistujille ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaareissa uudet erikoistujat ja 
heidän kouluttajansa tutustuivat työterveyshuollon erikoislääkäritutkinnon rakenteeseen ja sisältöön, hen-
kilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon, koulutustarjontaan ja työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon. 
Toteutuma: Starttiseminaareihin osallistui yhteensä 11 erikoistujaa. 

Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma-kurssi (tth-es) 
Ajankohta: Keväällä ja syksyllä 
Suunnitelma: Starttiseminaareista alkavalla verkkokurssilla erikoistuja tekee henkilökohtaisen erikoistumis-
suunnitelman. 
Toteutuma: Kevään ja syksyn kurssilla oli mukana yhteensä 11 erikoistujaa. 

Tutkimustaitokoulutus 
Suunnitelma: Järjestämme erikoistuville ja heidän kouluttajilleen 4-6 tapaamista vuosittain erilaisista tutki-
muksen ja sen tekemisen näkökulmista sekä soveltamisesta työterveyshuollon käytäntöön. 
Toteutuma: Pandemian vuoksi läsnäolotilaisuuksia ei voitu järjestää vuoden 2020 aikana. Sen sijaan yhteis-
työssä Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan työterveyden ryhmän kanssa järjestettiin kolme tutkijaseminaaria 
etäyhteydellä. 
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   9. TURUN YLIOPISTO 
Vuoden 2020 lopussa koulutettavia oli kirjoilla 130 ja kouluttajia 35. Vuoden 2020 aikana valmistui 5 työter-
veyshuollon erikoislääkäriä.  Yliopiston tarjoama koulutus muodostui kuukausiseminaareista, kouluttajakou-
lutuksesta, verkkokurssien lähipäivistä ja Vera Hjelt – lukukauden päätösseminaareista. Erikoislääkärikoulu-
tuksen ryhmään kuului osa-aikainen professori, osa-aikainen verkkopedagogi ja osa-aikaisia kliinisiä opettajia 
(yhteensä 4 kliinistä opettajaa eri ajanjaksoina). Toimintavuoden aikana lähiopetus on lopetettu yliopiston 
rehtorin määräyksellä COVID19-pandemian vuoksi ja opetus on tapahtunut kokonaan verkossa.  

9.1. Projektit ja hankkeet 
 

Ei raportoitavaa.  
 

9.2. Aluekohtainen koulutus 
 

Starttiseminaari erikoistumisensa aloittaville 
Ajankohta: 6.2.2020 ja 3.9.2020 
Suunnitelma: Kutsuttiin kaikki hyväksytyt erikoistujat kurssille 
Toteutuma: toteutettu suunnitellusti: 6.2.20 mukana 5 erikoistujaa ja 3.9.20 mukana 4 erikoistuvaa 

Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma-kurssi (tth-es) 
Ajankohta: jatkuvasti auki 
Suunnitelma: Jokainen erikoistuva ohjataan starttiseminaarissa tth-es kurssille Moodleen.  
Toteutuma: toteutettu suunnitellusti Moodle-kurssina tthvyo.fi 

Ajoterveyskurssi (itsenäiskäyttö ja ohjattu MOODLE - seminaari)  
Kurssin vastuuhenkilönä on toiminut kliininen opettaja Marja-Liisa Huuskonen, joka on myös TYKS:in ajopolin 
vastuulääkäri. Toimintavuoden aikana Ajoterveyskurssin on suorittanut itseopiskelukurssina useita kymme-
niä henkilöitä. Syksyllä 2020 ajoterveyskurssi toteutettiin ohjattuna MOODLE -kursina. Ilmoittautuneita oli n. 
35 henkilöä, joista runsaat puolet suoritti kurssikokonaisuuden hyväksytysti (muut kuuntelivat luennot ja tu-
tustuivat oppimateriaaliin).  

Asiakkuus-seminaarisarja, ajankohta kevät ja syyslukukausi 2020 
Työterveyshuollon asiakkuutta (B2B) käsittelevä seminaarisarjan vastuuhenkilönä on toiminut kliininen 
opettaja Jouki Ratilainen. Kurssilla on ollut kaksi lähipäivää ja kaksi etäpäivää, viimeinen syyskuusssa 2020. 
Kurssilla on ollut n. 20 osallistujaa, joista runsas puolet osallistuivat hyväksytysti kaikkiin osioihin ja tehtä-
viin. Seminaarisarjaa käytetään hyödyksi kehitettäessä 2021 Asiakkuus -itseopiskelukurssia Moodle-alus-
talle.  
 
Alueellinen koulutus - kuukausiseminaarit 
Asiakkuus-seminaareja on järjestetty kuukausiseminaarien aikaan. Sen lisäksi järjestettiin seuraavat  
seminaarit: 
4.6.20 Ammattitautitapaukset (ohjaaja Jari Stengård TTL) : 12 osallistujaa 
26.11.20 Ammattitautitapaukset (ohjaaja Jari Stengård TTL): 13 osallistujaa 
3.12.20 Selkäkipu (fysiatri Päivi Sutinen KELA): 22 osallistujaa 

 
9.3. Muu toiminta 
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Turun yliopisto on osallistunut valtakunnalliseen kouluttajakoulutukseen ja verkko-opetuksen uudistami-
seen. 

Vera Hjelt -seminaareja lukukauden päätteeksi on järjestetty 25.6.2020 (osallistujia etäseminaarissa 16 kpl) 
ja 15.12.2020 (osallistujia etäseminaarissa 24 kpl)  
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10. TYÖTERVEYSHUOLLON VIRTUAALIYLIOPISTO 
 

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto (TTHVYO) tarjosi ympäristön, jossa yliopistot voivat tarjota koulutusta ja 
tietoa työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajalääkäreilleen. TTHVYO tarjosi kaikille 
myös mahdollisuuden verkostoitua ja kehittää koulutusta. 
Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston toiminnan koordinaatiosta vastasi Helsingin yliopisto. STM rahoitti vir-
tuaaliyliopiston toimintaa rahoituslaissa määritellyin edellytyksin. Helsingin yliopistossa toimintaa koordinoi-
vat kliininen opettaja Heidi Furu ja verkkopedagogiikan asiantuntija Lena Selänne. Yhteistyötä tehtiin yliopis-
tojen verkkopedagogien, kliinisten opettajien ja professorien kanssa. Professori Kari Reijula vastasi virtuaa-
liyliopistosta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen koordinaatioryhmässä. 
Virtuaaliyliopiston koulutuksiin, tutkimukseen sekä kehittämiseen liittyviä asioita käsiteltiin virtuaaliyliopis-
ton työryhmässä. Työryhmään kuuluivat verkkopedagogit Lena Selänne (HY, pj. ja siht.), Hanne Heickell (HY), 
Marianne Rytkönen (UEF), Heli Koivisto (OY), Heli Parviainen (TAU) ja Katariina Husman (joulukuusta Liisa 
Vilén) (TY) sekä kliiniset opettajat Heidi Furu (HY), Heta Lindblom (HY) ja Soile Seppänen (OY). Työryhmä 
kokoontui kahdeksan kertaa verkkokokouksissa. 

Vuoden 2020 tärkeimmät saavutukset 
Kevään 2020 pandemiarajoitukset sulkivat yhteiskunnan toimintoja ja vaikuttivat myös työterveyshuoltoon 
erikoistuvien lääkäreiden ja heidän kouluttajalääkäreidensä työhön. Erikoislääkärikoulutuksen työterveys-
huollon oppiala on ollut edelläkävijä verkko-opetuksessa ja erikoistuvat lääkärit ovat jo ennen pandemiaa 
osallistuneet ahkerasti TTHVYO:n koulutustarjontaan ja etäopetukseen. Näin ollen pandemia ei vaikeuttanut 
merkittävästi erikoistuvien mahdollisuuksiin jatkaa erikoistumisopintojaan, vaikka lähikoulutukset siirtyivät-
kin verkkoon. Pandemia-aikana virtuaaliyliopistossa olevaa opetustarjontaa ovat kouluttajalääkärit hyödyn-
täneet myös ohjauksen tukena. 
Keväällä 2020 saimme työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen koordinaatioryhmältä toimeksiannon 
käynnistää E-loki -projekti, jonka tehtävänä oli selvittää työterveyshuollon erikoisalalle sopivan sähköisen lo-
kikirjan mahdollisuuksia sekä valtakunnallisen ELSA-järjestelmän soveltuvuutta työterveyshuollon erikois-
alan käyttöön. Selvitystyön koordinaattorina toimi Heli Koivisto (OY). Tuotimme koordinaatioryhmälle vuo-
den loppuun mennessä lokikirjavaihtoehtojen arviointia varten tarpeelliset tiedot, ja etenimme nopeasti ak-
tiiviseen yhteistyöhön valtakunnallisen ELSA-järjestelmän kehittäjien kanssa. E-lokiprojektin ja ELSAn tilan-
nekatsauksia käsiteltiin useissa eri yhteyksissä verkoston sisäisissä palavereissa, laajennetun koordinaa-
tioryhmän tapaamisissa (ml. työpaja), kouluttajakoulutuksissa ja aluekoulutuksissa. Palaute sähköisen loki-
kirjan suhteen on ollut positiivista ja kannustavaa ja odotamme hyviä mahdollisuuksia järjestelmän testaa-
misen suhteen. Työskentely sähköisen lokikirjan käyttöönottamiseksi jatkuu edelleen vuonna 2021 yhteis-
työssä muiden erikoisalojen kanssa ja erikoisalan omana projektina. 
Digipalvelulaki velvoitti kaikkia julkisen sektorin toimijoita tekemään verkkosivuistaan saavutettavuusvaati-
musten mukaisia 23.9.2020 mennessä. Tämä koski myös yliopistojen julkisia materiaaleja eli TTHVYO:n verk-
kosivuja ja itseopiskelukursseja. Laki vaatii, että palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset, ja että sivuilta 
löytyy saavutettavuusseloste ja palautekanava. Teimme sivustoille saavutettavuustestejä ja teimme mahdol-
liset korjausliikkeet. Laadimme www- ja Moodle-sivustoille saavutettavuusselosteet. Järjestimme myös työ-
pajakoulutuksen verkoston toimijoille saavutettavuudesta. Aloitimme itseopiskelukurssien muuttamista saa-
vutettaviksi ja työtä jatketaan aina kurssien päivitysten ja uusimisten yhteydessä. 
1.8.2020 voimaan astui uusi opetussuunnitelma, jossa uudistettiin kaikkia erikoisaloja koskevia termejä, si-
sältöjä ja rakenteita sekä työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rakennetta. Uudistimme tthvyo.fi -
verkkosivut uuden opetussuunnitelman mukaisesti, työstä vastasivat Helsingin ja Oulun yliopistot. Osallis-
tuimme myös uuden opetussuunnitelman mukaisen lokikirjan valmisteluun. 

10.1. Tiedotus 
Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto tiedotti toiminnastaan aktiivisesti verkkosivuilla, sosiaalisessa medi-
assa, erikoistujien ja kouluttajalääkärien sähköpostilistoilla sekä koulutuksissa. Työterveyslääkärilehdessä 
oli mainoksia koulutusyhteyshenkilöiden yhteystiedoista. 
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10.2. Verkkosivut  
 

Verkkosivuilla (tthvyo.fi) tarjottiin tietoa valtakunnallisesta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta. Si-
vusto on tehty Wordpress-ohjelmalla ja se sijaitsee SceneGroup:n palvelimella. 
Tthvyo.fi-verkkosivujen käyttö on pysynyt suunnilleen samana viime vuosina. Keskimäärin sivustolla kävi 687 
käyttäjää kuukaudessa (6 425 käyttäjää vuodessa). Kävijöistä 71 % käyttää tietokonetta, 27 % mobiililaitetta 
ja 2 % tablettia. Suosituimmat sivut olivat etusivun jälkeen lokikirja, opinto-opas, yhteystiedot, loppukuulus-
telu ja koulutuksen rakenne. 
Virtuaaliyliopisto ylläpiti myös valtakunnallisen seminaarin (valtakunnallinenseminaari.tthvyo.fi) ja Helsingin 
yliopiston työterveyshuollon koulutuksen (hy.tthvyo.fi) sivuja. Näillä sivuilla vierailtiin harvemmin (noin 1600 
käyttäjää vuodessa). Helsingin yliopisto siirtyi käyttämään valtakunnallista tthvyo.fi-sivustoa ja yliopiston 
kansanterveystieteen osaston sivuja, eikä ylläpidä enää edellä mainittua sivua. 
Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston blogissa (blogi.tthvyo.fi) julkaistiin vuoden aikana kuusi artikkelia, joissa 
käsiteltiin ajankohtaisia teemoja työterveyshuollossa ja työterveyslääkäreiden osaamisessa ja koulutuk-
sessa.  Blogi-sivustolla oli noin 770 käyttäjää. Blogikirjoitukset siirrettiin marraskuussa tthvyo.fi-sivustolle. 
Jatkossa blogikirjoitukset näkyvät sivuston uutisten lomassa. Tällä muutoksella pyrittiin saamaan blogikirjoi-
tuksille laajempi näkyvyys. 

10.3. Sosiaalinen media 
TTHVYO:n Facebook-ryhmä toimi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisena yhteisöfoo-
rumina. Vuoden päättyessä jäsenmäärä oli 409, joista 64 oli vuoden aikana liittyneitä uusia jäseniä. Aktiivisia 
toimijoita oli kaikkiaan 265. Facebook-ryhmässä julkaistiin 78 julkaisua, joihin saatiin 62 kommenttia ja 1134 
reaktiota. Yliopiston edustajat tiedottivat ryhmässä ajankohtaisista asioista kuten tulevista koulutuksista, väi-
tös- yms. tilaisuuksista sekä erikoistumiskoulutuksen hakumenettelyn uudistuksesta. Virtuaaliyliopiston 
Twitter-tilillä oli 87 seuraajaa ja LinkedIn-ryhmässä oli 39 henkilöä. 
 

    10.4. Moodle-oppimisympäristö (moodle.tthvyo.fi) 
 
Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston Moodle-oppimisympäristö (moodle.tthvyo.fi) kattoi laajan valikoiman 
kursseja työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen keskeisimmistä aihealueista. Kurssikohtaiset tiedot löy-
tyvät tämän toimintakertomuksen liitetaulukoista. Oppimisympäristö sijaitsi Itä-Suomen yliopiston palveli-
mella. 
Virtuaaliyliopiston koulutusten luomiseen ja päivittämiseen käytetään vuosittain merkittävästi opettajien ja 
verkkopedagogien työaikaa. Periaatteena on, että koulutukset päivitetään vähintään kahden vuoden välein, 
jotta voimme tarjota ajantasaista tietoa ja opetussisältöä erikoistujille ja kouluttajille. Koulutuksista saatuja 
palautteita seurattiin aktiivisesti ja niitä hyödynnettiin koulutusten suunnittelussa. 
Itseopiskeluun tarkoitettuja kursseja oli tarjolla 39 kpl. Näistä uusia oli 5 kpl ja 20 päivitettiin (liitetaulukko 
2). Suosituimmat kurssit olivat Työterveyshuolto tutuksi, Ammattitaudit, Ammattitaudit 10, Ajoterveyskurssi 
ja Työterveyshuolto tutuksi - erikoistujille (kuvio 1 ja liitetaulukko 2). Moodleen kirjautui 235 uutta käyttäjää. 
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Kuvio 1. Kirjautuneet opiskelijat ja vierailijat (uniikit) vuoden 2020 itseopiskelukursseilla. (*=arvio, **= loka-
kuusta lähtien) 

Pandemia-aika näkyi jonkin verran Moodlen käytössä. Varsinkin syksyllä kirjautumiset Moodleen kasvoivat 
verrattuna viime vuoteen (kuvio 2). Keväällä käyttö oli jopa jonkin verran vähäisempää. Osa ohjatuista kou-
lutuksista, joihin olisi kuulunut lähikoulutusta, päätettiin olla järjestämättä. Ne toteutettiin sitten syksyllä 
etänä. Terveydenhuoltoalalla kevät oli myös uudessa tilanteessa varsin kiireistä, jolloin ei ehkä opintoja eh-
ditty käymään normaalisti. 
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Työterveyshuolto tutuksi - erikoistujille
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Terveysalan työterveyshuolto
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Tapauspankki: ammatillinen kuntoutus

Taloustietoa työterveyslääkärille 2
Taloustietoa työterveyslääkärille 1
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Osaava tiedonhaku työterveyshuollossa
Opettajainhuone

Näkökulmia ... työterveyshuollon historiaan
Moniammatillisuus työterveyshuollossa

Miten julkaisen tieteellisen artikkelin?
Maatalousyrittäjien työterveyshuolto

Lakipakki osa2
Lakipakki osa1

Kouluttajalääkärin startti*
Konepajatyö

Kemikaalien terveysriskien arviointi ja hallinta
Epätyypillinen työ ja työterveyshuolto

Epidemiologia
Elintarviketyö

E-lausunnot ja työtapaturmat
Bli bekant med företagshälsovården

B-lausunto: Opi tekemään hyvä B-lausunto
Ammattitautitutkimuksiin ohjaaminen

Ammattitaudit 10
Ammattitaudit

Ajoterveyskurssi
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Kuvio 2. Kirjautumiset (kaikki ja uniikit) Moodle-oppimisympäristöön vuosina 2019-2020. 

   10.5. Koulutusmateriaalit 
 
Vuonna 2020 virtuaaliyliopiston kursseille yms. tuotettiin seuraavat koulutusvideot: 

 Heikkinen, J: Kliinisen opettajan ajatuksia, Starttiseminaari ja työterveyshuollon erikoistumissuunni-
telma, 8:20 
 

 Heikkinen J, Rytkönen M & Räsänen K.: Työterveyshuolto tutuksi (TYÖKE-hanke) 
o Mitä työterveyshuolto on?, 4:15 
o Moniammatillinen työterveysyhteistyö, 4:00 
o Rakennusmies Raimon tapaus – Ammattitauti, 4:50 
o Österbacka O: Vad är företagshälsovård? , 5:44 

 Heikkinen J & Salo S. Haastattelu Työterveyshuoltoon erikoistumisesta, Starttiseminaari ja työter-
veyshuollon erikoistumissuunnitelma, 4:35 
 

 Lahtinen V: Työterveyshuollon työpaikkaselvitys, 4:54 
 Yritysjohtamisen osaamista työterveyslääkäreille 

o Rantakari A: Strategian käsite (29:18), Strategiat organisaatioissa (26:08) 
o Malmi T: Talouden johtaminen ja tilinpäätös (47:14), Omistajat, yrityksen arvo ja taloudelli-

set tavoitteet (39:47), Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen (17:39) 
o Oksanen T: Työoikeuden perusteita (56:14), Työoikeutta: Palvelussuhteen päättymi-

nen (23:28) 
o Kolehmainen M: Perustietoa yrittäjyydestä (15:41), Yritysten hyvinvointi ja jaksaminen 

(21:42) 
o Lantto T: Työhyvinvointi ja johtaminen (27:36), Asiakkuus ja työterveysyhteistyö (21:14) 
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Videoiden tallentamiseen oli käytössä yhteinen Vimeo Pro - ja Youtube-kanava. Tämän lisäksi videoita tal-
lennettiin yliopistojen omille palvelimille. Yhteisillä kanavilla olleita videoita oli katsottu vuoden aikana yh-
teensä 1 583 kertaa. Suosituimmat videot olivat: Työpaikkaselvitys 6.10.2016 (209 katselua), Erikoistujan 
polulle (167), video keittiön riskit (145), Erikoistujan polulla (94) ja Erikoistujan polku (60). 

Jakelu: 
Akava Lotta Savinko 
EK Auli Rytivaara 
SAK Riitta Työläjärvi 
STM Kristiina Mukala, Mari Leinonen, Jaska Siikavirta 
STTK Erkki Auvinen  
STLY Anniina Anttila 
Suomen Lääkäriliitto Sami Heistaro, Heikki Pärnänen, Kati Myllymäki, Hannu Halila 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Juha-Pekka Turunen 
TTHVYO  
TTL Marja Tuomainen, Päivi Loikkanen, Eva Helaskoski, Cherina Dolk  
Yliopistot: dekaanit/koulutuspäälliköt (professoreiden kautta) 
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Liite 1 
 
Taulukko 5: Ohjatut koulutukset. Kaikki kursseille ilmoittautuneet, osallistuneet ja suorittaneet ovat osallis-
tujia. 
 
Koulutus YO TOSU Toteuman aikataulu Teor. 

tunnit 
(t) 

Osallis-
tujia 
(JOS 
MONTA 
TILAI-
SUUTTA
, YH-
TEENSÄ) 

Osallistuneiden 
YO                                         
                                              
HY    UEF   OY    TAU   TY  

Muuta 
huomi-
oitavaa 

Ajan hermolla –seminaarit HY kevät 
syksy 

7.10.2020  3 62 34 2 5 11 5   

Altistelähtöiset ter-
veystarkastukset 

HY          Siirrettiin 
koronan 
vuoksi ke-
väälle 
2021 ja
muutet-
tiin itse-
opiskelu-
kurssiksi 

Aluetapaamiset Jyväskylä, Mik-
keli, Joensuu 

I-SY    noin 30       

Aluetapaamiset Oulun yliopisto 

Kajaani 21.4. (12) 

Kokkola 10.12. (13) 

Oulu 2.12. (15) 

Rovaniemi 27.5. (15) 

 

OY kevät 
syksy 

  55   55    

Ammattitauti-työpaja TY kevät 
syksy 

4.6.2020, 
26.11.2020 

2+2 25     25  

Eettisesti haastavat tilanteet työ-
terveyslääkärin työssä erikoistu-
ville ja kouluttajalääkäreille 

HY kevät-
syksy 
x3 

22.9.2020 
15.12.2020 
27.1.2020 

3 
3 
3 

31 
31 
31 

19 
19 
19 

3 
3 
3 

6 
6 
6 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

 

Epidemiologia TAU syksy syksy 15 8 2 1 1 2 2  
Korona ja muut kriisit työyhtei-
sössä - kuinka työterveyshuolto
voi tukea esimiestä kriisiviestin-
nässä? UUSI 

HY - kevät 3 55 27 8 8 2 7 3 muu
osallistuja 
(jamk) 

Kumppanuuskoulutus: Ajankoh-
taista lääkärin työturvallisuud-
esta 

I-SY mar-
raskuu 

  69       

Maantieliikenteen työterveys ja
ammattiautoilijan työkyky 

HY, 
TY 

syksy syksy  35 20    15  

Miten valmistaudun 
toimintasuunnitelmapalaveriin? 

OY syksy syksy 20-kevät 21        Jatkuu ke-
väälle 21 
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Osaava tiedonhaku työter-
veyshuollossa 

HY  09-10/20  34       

Sisäilma-jatkokurssi 2: kliinisen 
tutkimuksen valossa  

TY          ei toteu-
tunut 

Starttiseminaarit kaik
ki 

   98 40 16 22 11 9  

Taloustietoa työterveyslääkärille 
1 

TAU kevät  kevät 15 17 2 2 2 6 5  

Taloustietoa työterveyslääkärille 
2: taloudellinen vaikuttavuus 

TAU syksy syksy 15 11 4 1 1 4 1  

Toksikologian perusteet työter-
veyslääkäreille UUSI  

TY          siirtyy 
2021 ke-
vät 

TTH lääkärin rooli ja osaaminen 
tupakasta vieroituksessa 

HY  10.12.2020  32       

Työllistymiskyvyn tukeminen OY syksy syksy 15 11 5  5 1   
Työpaikkaselvitys ja ter-
veystarkastus 
työtoimintalähtöisesti 

OY kevät kevät 15 25 6 2  4 6 7  

Työterveyshuollon asiakkuus - 
seminaarisarja 

TY 2020 2020  20     20 Toteutui 
sekä lähi
että etä-
seminaa-
reina 
2020 ai-
kana 

Työterveyshuollon erikoistumis-
suunnitelma 

Kaik
ki 

   64 26 9 9 11 9  

Työterveyshuoltoa ruotsiksi - Fö-
retagshälsovård på svenska 

HY syksy 12 10 10 6  3  1  

Työterveyslääkärin lakipakki 1 TAU syksy syksy 15 15 7 0 1 5 2  
Työterveyslääkärin lakipakki 2 TAU kevät kevät 15 15 2 0 2 7 4  
Työterveysneuvottelu I-SY kevät  16 10 15 9 3 1 2 1  
Työturvallisuustyö lääkärin nä-
kökulmasta UUSI 

I-SY          avataan 
1.2.2021 

Uni ja työ OY, 
HY 

syksy syksy 20 – kevät 21        jatkuu ke-
väälle 21 

Voivatko oireet johtua sisäil-
masta – työterveyslääkäri arvioi 
sisäilman terveydellistä merki-
tystä 

HY  9.6.2021  55       

Yritysjohtamisen osaamista työ-
terveyslääkäreille (työnimi Liike-
toimintaosaamista työterveys-
lääkärille) UUSI 

OY kevät 
syksy 

kevät ja syksy 15 35 9 3 18 4 1 Keväälle 
2020 jat-
kunut lä-
hiopetus-
toteutus 
ja syksyn
2020 
verkko-
kurssi yh-
teensä 
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Liite 2 
 
Taulukko 6: Itseopiskelumateriaalit. 
 
Materiaali YO TOSU Viim. 

päiv. 
jul-
kaisu 
tai  val
mistu-
minen 

Teor. 
tunnit 
(t) 

Kurssialu-
eella yk-
sittäiset 
kävijät 
(opiskeli-
jat ja vie-
railijat) 
2019 

Kurssialu-
eella yk-
sittäiset 
kävijät 
(opiskeli-
jat ja vie-
railijat) 
2020 

Suorittaneet 2020 (kurs-
seissa, joissa teor. tun-
teja) 
 
 
       
HY     UEF  OY    TAU    TY 

Muuta hu-
omi-
oitavaa 

Ajoterveyskurssi UUSI (ent. 
Kuljetusala- ja ajoterveysta-
pauksia) 

TY   5 88 99     50  

Ammattitaudit TAU  Perus-
päivity
s 2020 

5 184 166       yht. 
44  

    

Ammattitaudit Top10 UUSI TAU  Julka-
istu 
2020 
alussa 

5 -  110       yht. 
33 

    

Ammattitautitutkimuksiin 
ohjaaminen / Remittering till 
yrkessjukdomsundersökningar 

HY  2019 5 49 (mar-
raskuusta 
lähtien)  

91   14 1  5 5   2  

B-lausunto: Opi tekemään hyvä
B-lausunto 

HY -  - 95  85              

Bli bekant med företagshälso-
vården 

HY   - 14 (mar-
raskuusta 
lähtien) 

12              

E-lausunnot ja tapaturmat HY   5 66 59  1       1   
Elintarviketyö TAU  Isompi 

päivity
s 2020 

5 72 70        yht. 
18  

    

Epidemiologia TAU  Uusitt
u/iso 
päivity
s 2020 

5 90 73        yht. 
25  

    

Epätyypillinen työ ja työter-
veyshuolto 

TAU  Isompi 
päivity
s 2020 

5 67 61        yht. 
23  

    

Kemikaalien terveysriskien ar-
viointi ja hallinta 

HY  Päivite
ttiin 
2020 

- 81 67             

Konepaja TAU  Perus-
päivity
s 2020 

5 81 58        yht.
26 

    

Kuntoutus ja työkyvyn tuki työ-
terveyshuollossa 

HY  Perus-
päivity
s 2020 

- - -             

Kuormittuminen ja palautumi-
nen työelämässä UUSI 

TAU            

Lakipakki 1 TAU  Päivite
tty 
2020 

- 98 28       
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Lakipakki 2 TAU  Päivite
tty 
2020 

- 25 
(syyskuus
ta lähtien) 

19       

Maatalousyrittäjien työter-
veyshuolto 

UEF  Päivity
s 2020 

5 55 59        

Melu ja työ (uudistus siirtyy
vuodelle 2021) 

TY  Suljett
una 

 -  -              

Miten julkaisen tieteellisen ar-
tikkelin? 

HY  2019 - 10 (touko-
kuusta 
lähtien) 

 6             

Moniammatillisuus työterveys-
huollossa – yhteistyöstä voi-
maa! 

UEF  2019 5 28 (touko-
kuusta 
lähtien) 

33       

Näkökulmia suomalaisen työn, 
työlääketieteen ja työterveys-
huollon historiaan 

UEF  Perus-
päivity
s 2020 

5 15  15            

Osaava tiedonhaku työter-
veyshuollossa 

HY Päivitys 2020 5 90 89 2  2   2   

Päihteet ja työterveyshuolto  TAU  Isompi 
päivity
s 2020 

5 68 61        yht. 
21 

    

Syöpäsairaudet ja työ UUSI UEF     30 (loka-
kuusta 
lähtien) 

      

Taloustietoa työter-
veyslääkärille 1 

TAU  Päivite
tty 
2020 

- 32 28              

Taloustietoa työter-
veyslääkärille 2 

TAU  Päivite
tty 
2020 

- 16 19              

Tapauspankki: ammatillinen 
kuntoutus 

UEF  Perus-
päivity
s 2020 

- 30 42            

Tapauspankki: kliinisiä tapauk-
sia 

HY   - 18 33             

TAU starttikurssi itseopiskellen TAU  Päivite
tty 
2020 

 35 39       

Terveysalan työterveyshuolto OY   - 34 
(huhtikuu
sta 
lähtien) 

31             

Tieteellisen tutkimuksen pe-
rusteita 

TAU  2019 - 5 8              

Tunnista tärinän terveysvai-
kutukset 

HY  Suljett
u 

- 28 -            

Tupakoinnin lopettamisen tuki 
työterveyshuollossa 

HY   - 6 12             

Työelämätuntemus UEF  Laaja 
päivity
s 2021 

5 13 27             

Työhyvinvoinnin psykologiset 
perusteet 

TAU  Perus-
päivity
s 2020 

5 44 58        yht. 
18 
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Työhön paluun tuki TAU  Perus-
päivity
s 2020 

5 66 54 (arvio)        yht.
19 

    

Työhönsopivuuslausunnot - 
milloin ”ei sopiva työhön” 
UUSI 

OY                   

Työkyky ja sosiaalivakuutus 
UUSI 

TAU  Perus-
päivity
s 2020 

5 -  50             

Työnäkö HY   - 17 25            
Työterveyshuolto erikoistu-
valle lääkärille tutuksi UUSI 

UEF  Päivite
tty 
2020 

 - 94       

Työterveyshuolto tutuksi – Mi-
ten työterveyshuolto auttaa 
muuta terveydenhuoltoa? 

UEF  Julka-
istu 
2019 

0 221 438       

Työterveyslääkärin am-
matillinen identiteetti 

UEF  Perus-
päivity
s 2020 

5                

Vaikuttavan työterveysyhteis-
työn hyvät käytännöt 

UEF  Kurssi 
ei val-
mistu, 
koska 
sen 
poh-
jaksi 
tarkoi-
tettua 
han-
kera-
port-
tia ei
jul-
kaistu  

5 -  -             

Voinko auttaa? Vuorovai-
kutustaitoja työter-
veyslääkärille 

UEF  Poistui
2020 
lopuss
a 

0 19 20            
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Liite 3 
 
Kouluttajakoulutus 
Materiaali YO TOSU Viim. 

päiv. 
jul-
kaisu 
tai  val
mistu-
minen 

Teor. 
tunnit 
(t) 

Kurssialu-
eella yk-
sittäiset 
kävijät 
(opiskeli-
jat ja vie-
railijat) 
2019 

Kurssialu-
eella yk-
sittäiset 
kävijät 
(opiskeli-
jat ja vie-
railijat) 
2020 

Suorittaneet 2020 (kurs-
seissa, joissa teor. tun-
teja) 
 
 
       
HY     UEF  OY    TAU    TY 

Muuta hu-
omi-
oitavaa 

Kouluttajalääkärin portfolio UEF   0 9 -     2  
Kouluttajalääkärin startti kaik

ki 
  0 18 55 (arvio)     3  

Kehity kouluttajana  kaik
ki 

           

Pedagogiset iltapäivät 
 
9.3.2020, osallistujat 29 
 
17.12.20200, osallistujat 35 

    
 
HY 
 
HY 

           

Kouluttajawebinaari 
14.5.2020, osallistujat 74 

HY            

Opettajainhuone UEF   0 37 75       
 


