
Helsinki Curriculum 2020 

-Tiivistä ydintä, syvää tietoa ja lisää 
valinnaisuutta 



Helsinki Curriculum 2020 
tavoite 

 

LL tutkintoon johtavan opintokokonaisuuden 
virtaviivaistaminen, sisällön suunnitelu 
vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuden 
tarpeisiin erityisesti työelämälähtöisesti ja 
uusien opetusmenetelmien ja –tilojen 
kehittäminen ja käyttöönotto 
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The successful, rapid transition to a new model of 
graduate medical education in Singapore 

* Create a sense of urgency.   

* Form a powerful coalition.   

* Create a vision for change.   

* Communicate the vision.   

* Remove obstacles.    

* Create short-term wins.   

* Build on the change.   

* Anchor the changes in 

corporate culture.   

 

Huggan PJ et al Academic Medicine 2012 



STATEMENT OF PROBLEM(s) 
 

• Learners are not pleased - Curriculum fragmented and static 
• Society is not pleased - Mismatch of competencies to patient and 

population needs and predominant hospital orientation at  expense 
of primary care 

• Finnish Covernment is not pleased – demands 30% more medical 
doctors 

• Rapidly chancing learning environment 
• The fast growing new teaching technology – iPADs for all of the 

students etc.  
• University Administrators are not pleased – give money according to 

the annual student work load 
 
 

• Previous curriculum reorganization 2000 for introducing PBL  
 



27.9.2013 6 Tiedekunnan opetus 

VAIHE: MITÄ ASIOITA MEIDÄN ON TEHTÄVÄ ERITYISEN HYVIN, 

JOTTA TAVOITELTY CURRICULUM VOI SYNTYÄ, SIVU 1 
PROSESSI: TIEDEKUNNAN OPETUS PVM: 27.09.2013 

1.  2. 3.   

360 op uudelleen jako  
suhteessa yhteiskunnan  

tarpeisiin -> sitoutuminen 

++++++ 

Muutosjohtamisen 
- valtuutus 

- organisointi 

- vastuunjako 

- aikataulutus 

++++ 

Arviointi fokukseen 
- mitä, miksi, 

milloin? 

++++ 

Selkeät 
osaamistavoitteet 

++++ 

 

Linjakas opetus 
- jaetut tavoitteet 

- integraatio 

- avoimuus 

++++ 

Koordinaatio 
Kommunikaatio 

Yhteistyö 

=> joustavuus 

++ 

 Selkeät oppimis-
tavoitteet 

- mistä tietää, että 

on päässyt perille? 

- kaikilla tasoilla ja 

tahoilla 
++ 

 

Siiloista 

osaamisalueisiin 

+ 

Päällekkäisyydet pois 

- soveltava kertaus 

kuka vastaa? – 

vastuutaho 

määritettävä 
++ 

HUS-oppimis-

ympäristön muutoksen 

huomiointi 

- osaamiskeskukset 

++ 

   

Rönsyjen karsiminen 
- liian ”syvällinen” 

pois 

- Ydinaines 

+ 

Syvenevä 
systemaattinen 

kokonaisuus 

++ 

Dynaamisuus 
+ 

   

Selkeytetty 

integraatio 
- Pre + klinikka 

- pääll. pois 

- … 

+ 

Looginen 

kokonaisuus 
- integraatio 

- sopivasti toistoa 

+ 
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VAIHE: MITÄ ASIOITA MEIDÄN ON TEHTÄVÄ ERITYISEN HYVIN, JOTTA 

TAVOITELTY CURRICULUM VOI SYNTYÄ, SIVU 2 
PROSESSI: TIEDEKUNNAN OPETUS PVM: 27.09.2013 

4.  5.    

Potilaslähtöisyys 
käytännönlähtöisyys 

- koko hoitoprosessin 

harjoittelu 

+++++ 

Innostuksen ylläpito 
- opettajat 

- opiskelijat 

- yhdessä 

+++++ 

Pedagoginen osaaminen 
opettajille 

- RO tärkeää! 

- aktivoivat menetelmät 

- uusi teknologia, Flipped 

… 
+++ 

   

Tasapaino teoria – 

käytäntö koko 

matkan ajan 

- tiedot, taidot, 

asenteet 
+ 

Kansainvälisyys 

- opiskelijat ja opet 

vaihtoon 

- yhteistyöyliopistot 

(myös 3. maailma) 
+++ 

Opetusmenetelmien 

valinnan oikea-aikaisuus 

ja arviointi 

++ 

   

  Modernit 

opetusmenetelmät 

(tarkoituksenmukaisella 

tavalla) 

+ 

   

  Oppimisen 

monimuotoisuuden 
tukeminen 

+ 

   

 



Visualisointiseinään on päivitetty kaikki opetuksen sisältöön kuuluva informaatio. 
Kaikki voivat nähdä yhdellä silmäyksellä, mitä lääketieteen opetus pitää sisällään. 
Visuaalinen suunnittelu on yksi opetuksen sisällön uudistuksen työkaluista.  

Lääketieteen opetuksen visualisointiseinä 

Virtaviivaistaminen (LEAN) Aallosta tuotantotalouden insinööri Paula 

Pennanen diplomityö (valvoja Paul Lillrank/ohjaaja Paulus Torkki) 









13.5.2014 



Opetuksen aikataulu 

• Opetus jakautuu kolmeen 4 kk periodiin:  
– syyslukukausi: syys-joulukuu = 4 kk 

– kevätlukukausi: tammi-huhtikuu = 4kk 

– kevät-kesäkausi: touko-elokuu = 4kk  

 

• L1 ja L2 tiivistyvät, kliinisiä opintoja L3s alkaen 

 

• Kevät-kesä: valinnaisia syventäviä opintoja (5 op/vuosi), 
harjoitteluja / amanuenssuureja, tutkielmaa ja tutkimusta 



Opetuksen volyymin jakautuminen 

• Opetus etenee vuosikurssilta toiselle L1 - L6  
• Jokaisena vuonna tavallista tahtia etenevä opiskelija 

saa kokoon (55-)60 op.  
• Tutkielma (20 op) lasketaan L6 
• Opiskeluun kuuluva harjoittelu (1 kk pakollinen 

sisätaudit, kirurgia ja terveyskeskus ja 1 kk 
vapaavalintainen harjoittelu) lasketaan /suoritetaan L4 
6op, L5 6op ja L6 12 op 

• Kunakin kevätlukukautena 5 op verran ns. valinnaisia 
syventäviä opintoja (yhteensä 30 op) 

• Kieliopinnot 10 op ainoa muutos: toisen kotimaisen 
kielen pakollinen 3 op  L1 



Siirtyvät opinnot 

• Aikaisemmaksi 
– mikrobiologia L2 kevääseen, kuten myös osa patologiaa  
– psykiatria siirtyy L5:lta neljännen vuoden opintoihin. 
– geriatria, jonka osuutta lisätään, siirtyy kuudennelta vuodelta 

viidennelle vuodelle 

• Myöhemmäksi: Silmätaudit neljänneltä vuodelta viidennelle 
vuodelle  

• Läpi koko curriculumin juonne  
– kahden ensimmäisen vuoden aikana  ”Minusta tulee lääkäri” 

(ml. ent. Kasvaminen lääkäriksi) 
– neljän seuraavan vuoden aikana ”Tiedosta taidoksi” -juonne, (KL 

-paloja; ammatillisuutta, etiikkaa, johtamista ja järjestelmää 
– Opettajatuutortoiminta nivelletään entistä paremmin osaksi 

opintoja 



Valinnaiset syventävät opinnot 

• Kuten nytkin: aiempia korkeakouluopintoja voidaan soveliain 
osin hyväksi lukea max 10 op AHOT periaatteen mukaisesti 

• L1-L6 vuosien toukokuut 5 op valinnaisille syventäville 
opinnoille (jakautuen 2.5 + 2.5 op kurssiin) 

• Ensisijalla meneillään olevan vuoden opiskelijat 
• Syventävää tietoa lääketieteen laajasta ja monipuolisesta 

kentästä 
• Auttaa opiskelijoita kohtaamaan valintatilanteita ja tekemään 

päätöksiä (itsensä johtaminen) 
• Kädentaitoja  
• Eri erikoisalat paremmin esille 

 



Opetussuunnitelma

Opetuksen tavoitteet

Arviointi

Terveydenhuollon 

tarpeet

Palvelujärjestelmä

Pätevyys

Osaaminen

Arviointi

Opetussuunnitelma

Perinteinen malli

Kompetenssipohjainen malli

Curriculumin sisältöjen volyymin suunnittelu 

•PTH käyntien analyysi  

vrt. opetusvolyymit:  

LK Nina Mars  

 



Aineisto 

• Terveyskeskuslääkäreiden avohoitotyö vv. 2011-13 APR 

(Avohoidon potilasryhmitys) –tietokannasta (yli 10milj 

systemaattisesti kerättyä sairauskontaktia) 

 

• Mukana kaikki kontaktityypit (vastaanottokäynnit, puhelut, 

kotikäynnit, sähk.yhteydenotot yms.) 

 

• Kaikki perusavohoitotyö terveyskeskuksista: 

– vastaanotot, päivystys, neuvolat, kouluth, 

kotisairaanhoito, tth, mt-yksikkö 

Outi Elenheimo & Nina Mars 



Aineisto (jatkuu) 
 

• Sairauksien hoitamiseksi tehdyn työn määrä 

kokonaisresurssien käytön (APR-pisteet) %-

osuuksina 

– Myös diagnoosittomien kontaktien 

resurssienkulutus kyetty huomioimaan APR-

tuotteistuksen avulla 

• Sairauskontaktien %-osuudet kaikista kontakteista 

– Kuvaa käynnin syiden määriä, ei tehdyn työn 

määrää 

– Diagnoosittomista kontakteista tiedetään vain 

lukumäärät 

Outi ELonheimo & Nina Mars 



Lycey CR JAMA 2013 

Lääkärikoulutuksen tulevaisuuden visio 



Miten on edetty? 

• 2012-13 ydinainesanalyysien päivitys 
http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/perustutkinnot/ll_
opintojaksot.html)  

• Opintopistelaskuri käytössä 

 

 

http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/perustutkinnot/ll_opintojaksot.html
http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/perustutkinnot/ll_opintojaksot.html


Arviointi 

• Mihin sopii parhaiten tentti, mihin oppimispäiväkirja, asioiden 
pohtiminen yhdessä muiden kanssa, mihin pohdinnan 
kirjoittaminen? 

• Sisäänpääsytenttien, tenttien, kirjallisten tehtävien ja 
esitelmien aikataulutus pitää laatia kokonaisvaltaisesti. 

• Portfolio mahdollinen uusi tapa; vastaisi ammatillisen 
jatkokoulutuksen suuntauksia.  

• Progress-testien kokonaismäärää ehdotetaan vähennettävän 
kolmeen (12:sta) 

• Nykymuotoinen kanditentti pois  
• Sisäänpääsytenttejä: ei pääsyvaatimus – enemmänkin 

orientoiva ja aiemmin opitun kertaava  









Helsinki lääkis curriculum 2020 
Jatkosuunnitelmien jalkautus 

• Kliininen opettaja Jussi Merenmies  

• SISU II jatkaa uudistuksen seurantaryhmänä 

• Tavoite, että uusi curriculum valmis käyttöönotettavaksi 
lukukautena 2015-2016 

 



Työryhmä  - Sisu II 

 Anne Pitkäranta (pj) 
• Matti Airaksinen 
• Tom Böhling 
• Oskari Heikinheimo 
• Kari Heinonen (opiskelija) 
• Minna Kaila 
• Mikko Keränen 
• Anna Mäkinen (opiskelija) 
• Kaisu Pitkälä 
• Pauli Puolakkainen 
• Kimmo Suomalainen/Terhi Karaharju-Suvanto 
• Michaela Wilkman (opiskelija) 
• Petra Wickholm  

 



Huggan PJ Academic Medicine 2012 

Demonstrate that external accreditation can be a powerful driver of educational reform 
 



Helsinki lääkis curriculum 2020 
Jatkosuunnitelmien jalkautus 

 

•Millä aikataululla koko tiedekunta siirtyy? 

•Ulkoinen akkreditointi? 



Welcome to ACGME-International 
 

• A website for the ACGME's international 
division 

• The Accreditation Council for Graduate 
Medical Education International LLC (ACGME-
I) is a non-governmental organization 
responsible for the accreditation of 
international graduate medical education 
(GME) programs. 


