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Kouluttajakoulutukset
Yleislääketieteen kouluttajilta vaaditaan osallistumista Yleislääketieteen kouluttajalääkärin
perehdytyskurssiin (Moodlessa). Kurssi järjestetään helmi-huhtikuussa (avoin 3 kk) ja syysmarraskuussa (avoin 3 kk). Työohjelmaan tulee varata 8-12 tuntia kurssin suorittamista
varten ko. 3 kuukauden aikana. Kurssin suorittamisen jälkeen kouluttajalle myönnetään
lähiohjaajan oikeus yleislääketieteessä UEF:ssä. Kurssin käyminen vaaditaan kaikilta YEKja erikoislääkärikouluttajilta.
Valintamenettelyyn liittyvän koejakson arviointikoulutukseen voi osallistua
perehdytyskurssin käymisen jälkeen. Koulutuksia järjestetään nyt siirtymävaiheessa tarpeen
mukaan. Jatkossa koulutus tulee sisältymään Onnistu Ohjauksessa koulutuksen kolmanteen
jaksoon. Arviointikoulutus on edellytys sille, että koulutuspaikka voi ottaa koejaksoa
suorittavan hakijan arvioitavakseen.
Erikoislääkärikouluttajilta vaaditaan kurssin jälkeen jatkamista Onnistu Ohjauksessa kouluttajakoulutuksen kolmen lähiopetusjakson koulutuskokonaisuuteen.
Koulutuskokonaisuus on prosessikoulutus ja siihen on haku puolentoista vuoden välein.
Hakijat sitoutuvat koulutukseen koko koulutusjakson ajaksi. Koulutus järjestetään
seuraavasti. Paikka: Puijonsarvi, Kuopio viikoilla 6 ja 44.
1. jakso: Osaaminen ja oppiminen, viikko 44, 2021
2. jakso: Dialogi ja itsetuntemus, viikko 6, 2022
3. jakso: Arviointi, palaute ja ohjaajan vastuu, viikko 44. 2022
Erikoislääkärikouluttajan tulee osallistua vähintään kerran Starttiseminaariin mieluiten
yhdessä oman koulutettavansa kanssa.
Kouluttajaoikeudet ovat voimassa viisi vuotta. Kouluttajaoikeuksien voimassa
pysymiseksi erikoislääkärikouluttajan tulee osallistua kouluttajille suunnattuun
täydennyskoulutukseen 1-2 päivää vuodessa.
Konkarikoulutus järjestetään syksyisin viikolla 47 ja koulutus on suunnattu
täydennyskoulutukseksi Onnistu Ohjauksessa koulutuksen käyneille
erikoislääkärikouluttajille.
Touko-kesäkuussa järjestettävään koulutusyhteistyöseminaariin suositellaan osallistumista
kaikille kouluttajille ja tämä tilaisuus soveltuu täydennyskoulutukseksi YEK-vaiheen
lähiohjaajille.
Alueellisia koulutusyhteistyötapaamisia pyritään järjestämään vuosittain Etelä-Savossa,
Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.
Yllä mainitut koulutukset järjestää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon
yksikkö yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yleislääketieteen oppiaineen kanssa.
Täydennyskoulutukseksi soveltuvat myös vuosittain järjestettävä yleislääketieteen
Valtakunnallinen kouluttajakoulutus, Duodecimin lääkärikouluttajan kesäkoulu sekä AMEE
ja AMEF-kongressit.
Lisätietoja:
Nina Tusa
kliininen opettaja
nina.tusa@uef.fi
puh. 046 922 0643
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Kouluttajaoikeuksien hakeminen

https://www.uef.fi/web/kttravi/yleislaaketiede
 hakemus lähetetään ohjeen mukaan yliopistolle
 kouluttajan oltava yleislääketieteen
erikoislääkäri

Yleislääketieteen kouluttajalääkärin perehdytyskurssi (Moodlessa) 2op






helmi-huhtikuu ja syys-marraskuu
työohjelmaan varattava aikaa 12 tuntia kurssin suorittamista varten

Kouluttaja-oikeus UEF
voimassa 5 vuotta
voi toimia YEK ja pakollisen 9kk koulutusjakson ohjaajana
Erikoislääkäri
kouluttaja

lähiohjaaja
YEK + 9kk

Täydennyskoulutusvaatimus vaihtoehdot
vuosittain vähintään 20 h/5 vuotta:
 koulutusyhteistyöseminaari
 Alueelliset
koulutusyhteistyötapaamiset
 Yleislääketieteen valtakunnallinen
kouluttajakoulutus
 Duodecimin lääkärikouluttajan
kesäkoulu
 AMEE-kongressi
 AMEF-kongressi, järjestetään joka
toinen vuosi

Osallistuminen Starttiseminaariin mieluiten
yhdessä oman koulutettavansa kanssa

Onnistu Ohjauksessa -kouluttajakoulutus kolmen
lähiopetusjakson koulutuskokonaisuus 10op

Täydennyskoulutusvaatimus vaihtoehdot
vuosittain vähintään 1-2 pv/vuosi:








Konkarikoulutus (ensisijainen)
Yleislääketieteen valtakunnallinen
kouluttajakoulutus
Duodecimin lääkärikouluttajan kesäkoulu
AMEE-kongressi
AMEF-kongressi, järjestetään joka toinen
vuosi
Koulutusyhteistyöseminaari
Alueellinen koulutusyhteistyötapaaminen
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