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NÄIN TEIMME SELVITYKSEN

HUSin perusterveydenhuollon yksikön ja Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja

perusterveydenhuollon osaston kysely Terveysasemat oppimisympäristöinä tehtiin

lokakuussa 2018. Kyselyllä kartoitettiin kolmatta kertaa Hyksin erityisvastuualueen

terveyskeskuksia jatkokoulutuspaikkoina (aikaisemmin vuosina 2011-2012 ja 2015).

Kysely lähetettiin alueen koulutusterveysasemien ylilääkäreille, yleislääketieteen

erikoislääkärikouluttajille ja lähiohjaajille. Lisäksi kaksi viimeksi mainittua ryhmää sai

pyynnön välittää kyselyn linkin toimipaikoissa koulutusjaksoa suorittaville lääkäreille.

Kaikille vastaajaryhmille oli oma kyselylomake. Vastauksia ylilääkärikyselyyn tuli 68, joka

on 92 % alueen koulutusterveysasemien ylilääkäreistä. Erikoislääkärikouluttaja- ja

lähiohjaajakyselyyn vastasi 138 henkilöä. Alueellamme toimii yhteensä 216 akkreditoitua

erikoislääkärikouluttajaa ja lähiohjaajaa, joten heidän vastausosuutensa oli 64 %. Jatko-

opiskelijakyselyyn vastasi 210 henkilöä.

Hyksin erityisvastuualueen koulutusterveysasemat lukuina* lokakuussa 2018

Lääkäreitä 1074

Lääkärin vakansseja kokoaikaisiksi muutettuina 1024

Yleislääketieteen erikoislääkäreitä 291 (27 %)

Junioreita
(juniori = alle 6 vuotta yleislääkärin työtä tehnyt tai suorittaa
yleislääketieteen ammatillista jatkokoulutusta ja saa
ohjausta)

514 (48 %)

Yleislääketieteeseen erikoistuvia 190 (18 %)

Henkilöstövuokrausyritysten lääkäreitä päiväaikaisessa työssä
(12 lääkäriä ns. Apotti-sijaisina Vantaalla)

41 (4 %)

Valviran määräämää harjoittelua suorittavia 28 (3 %)

*Vastausosuus 92 %

Seuraavilla sivuilla esitämme keskeisiä tuloksia.



12.12.2019

KOULUTUKSEN PERUSPILARIT

Työni on monipuolista
terveyskeskuslääkärin työtä

98 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä

Minulle on nimetty henkilökohtainen
ohjaaja/kouluttaja

92 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä

Jatko-opiskelija Ylilääkäri

Jatko-opiskelijalla on mahdollisuus
konsultoida senioria päivittäin

kyllä: 100 %

Toimipaikassamme on
nimetty henkilö, joka

vastaa uusien lääkärien
perehdyttämisohjelmasta

kyllä: 91 %
Toimipaikallamme on

kirjallinen tai sähköinen
ajan tasalla oleva
perehdytysaineisto

kyllä: 87 %

Minulla on mahdollisuus konsultoida
ohjaajaani/kouluttajaani tai muita

kokeneita lääkäreitä päivittäin

95 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä
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TOIMIPAIKKAKOULUTUS

Jatko-opiskelija

Osallistun toimipaikkakoulutukseen keskimäärin

Osallistun tai olen osallistunut työajalla
ulkopuoliseen koulutukseen keskimäärin

Jatko-opiskelija Ylilääkäri

Jatko-opiskelijalla on
mahdollisuus osallistua

toimipaikan ulkopuolisiin
koulutuksiin väh. 1 pv/kk

kyllä: 99 %

Jatko-opiskelijan
työohjelmassa on otettu
huomioon osallistuminen
toimipaikan kokouksiin ja

koulutuksiin

kyllä: 100 %

Toimipaikassamme
järjestetään koulutusta, johon

osallistuu myös muita kuin
lääkäreitä

säännöllisesti: 62 %
satunnaisesti: 37 %
ei järjestetä: 1 %
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OHJAUKSEN MÄÄRÄ

Jatko-opiskelija Ohjaaja/kouluttaja

Järjestän YEK-vaihetta tai 9 kk tk-jaksoa
suorittavalle lääkärille ohjausta keskimäärin

(lähiohjaajat)

Järjestän erikoistuvalle lääkärille ohjausta
keskimäärin (erikoislääkärikouluttajat)

Erikoislääkärikouluttajani järjestää minulle
ohjausta (erikoistuvat lääkärit)

Toimipaikallani järjestetään ohjausta
(YEK- ja 9 kk tk-jakson suorittajat)
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OHJAUKSEN SUUNNITELMALLISUUS

·
Ohjaus- ja tutortunnit ovat toteutuneet

suunnitelman mukaisesti

Jatko-opiskelija Ohjaaja/kouluttaja

Ohjaus- ja tutortuntien teemat ja päivämäärät
on sovittu ennakkoon

Hyödynnän Yleportfoliota
erikoistuvien ohjaamisessa

säännöllisesti: 33 %
satunnaisesti: 47 %
en hyödynnä: 20 %
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OHJAUKSEN SISÄLTÖ JA PALAUTEKESKUSTELUT

Käyn aloituskeskustelun

jokaisen ohjattavan kanssa: 82 %
lähes jokaisen ohjattavan kanssa: 10 %

satunnaisesti: 1 %
en käy aloituskeskusteluja: 1 %

Tapaan ohjattaviani kahden kesken
aloitus- ja loppukeskustelujen välillä

vähintään kolmesti per ohjattava: 62 %
kerran tai kahdesti per ohjattava: 29 %

en tapaa: 3 %

Jatko-opiskelija Ohjaaja/kouluttaja

Saan työstäni palautetta, joka auttaa minua
kehittämään osaamistani Annan osaamista kehittävää

palautetta ohjattavilleni

säännöllisesti: 55 %
satunnaisesti: 41 %

en osaa sanoa: 4 %

Käyn loppukeskustelun

jokaisen ohjattavan kanssa: 80 %
lähes jokaisen ohjattavan kanssa: 10 %

satunnaisesti: 3 %
en käy loppukeskusteluja: 2 %
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LÄHIOHJAAJAT JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTTAJAT

1,8
YEK/9 kk tk-jakson ohjattavaa

per lähiohjaaja
(keskiarvo)

1,9
yleislääketieteeseen

erikoistuvaa per
erikoislääkärikouluttaja

(keskiarvo)

2,4
ohjattavaa yhteensä per

erikoislääkärikouluttaja (YEK +
erikoistuvat, keskiarvo)

14 %: lla
lääkärikouluttajan

erityispätevyys tai tekeillä

45 %
kokee, että on tarpeeksi

aikaa ohjaamiselle

78 %
saa korvausta ohjaustyöstä

2,3 t/vko
lähiohjaaja käyttää YEK-
vaiheen/9 kk tk-jakson

ohjaustyöhön
(keskiarvo)

4,3 t/kk
erikoislääkärikouluttaja

käyttää erikoistuvien
lääkärien ohjaustyöhön

(keskiarvo)
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Yhteenveto

Erikoislääkärien osuus edelleen matala

Yleislääketieteen erikoislääkärien osuus terveysasemien lääkärikunnasta on pysynyt

ennallaan, 27 %. Terveysasemien ylilääkärit olivat sitä mieltä, että yleislääketieteen

erikoislääkärien osuus kaikista terveysasemien lääkäreistä tulisi olla selvästi korkeampi

(40-80 %). Ammatillisen jatkokoulutuksen näkökulmasta erikoislääkärien vähäinen määrä

on ongelmallista, sillä se tarkoittaa myös vähemmän roolimalleja ja vähemmän

erikoislääkärikouluttajia.

Edellisten kolmen vuoden aikana (2015-2017) Helsingin yliopistosta valmistui yhteensä 79

yleislääketieteen erikoislääkäriä. Samaan aikaan yleislääketieteen erikoislääkäreitä on

eläköitynyt tai siirtynyt työhön toisaalle.

Ohjattavia keskimäärin suositusten mukaisesti

Vuoden 2015 kyselyssä huomiomme kiinnittyi ohjaustehtävien kasaantumiseen

yksittäisille lähiohjaajille ja erikoislääkärikouluttajille. Annoimme tuolloin suosituksen

jatko-opiskelijoiden enimmäismääristä. Vuonna 2018 jatko-opiskelijoiden määrä ohjaajaa

tai kouluttajaa kohti havaittiin olevan keskimäärin suositusten mukaisia.

Yksittäistapauksissa suositusten määrät kuitenkin ylittyivät. Tätä osin selittänee

alueellamme toimivat koulutusylilääkärit ja ns. supertuutorit, joilla on ohjaukseen varattu

enemmän työaikaa.

Ohjaukselle enemmän aikaa

Useampi kuin joka toinen lähiohjaaja tai erikoislääkärikouluttaja kokee, ettei ohjaukselle

ole riittävästi aikaa. Mahdollisia syitä tähän voivat olla terveysaseman riittämättömät

lääkäriresurssit, työajan tai työn organisoinnin ongelmat. Ohjauksen määrä jää alle

koulutussopimuksen kriteerien joissakin toimipaikoissa. Osa jatko-opiskelijoista ei saa

lainkaan säännöllistä ohjausta ja tämä nousi esiin erityisesti yleislääketieteeseen

erikoistuvilla.

Jatkossa panostetaan osaamisen arviointiin ja palautekeskusteluihin

Noin puolet jatko-opiskelijoista kokee, ettei saa työstään kehittymistään tukevaa

palautetta. Sama osuus ohjaajista kertoo antavansa palautetta vain satunnaisesti.
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Suomessa ollaan siirtymässä vähitellen osaamisperustaiseen erikoislääkärikoulutukseen.

Suunnitelmissa on käyttää osa ohjaukseen varatusta ajasta työssä toimimisen arviointiin ja

palautekeskusteluihin, joilla on keskeinen merkitys kaikille osapuolille. Lähtökohdat

systemaattisen arviointiohjelman kehittämiseen ovat hyvät. Tarvitsemme kuitenkin jatko-

opiskelijoiden, lähiohjaajien, erikoislääkärikouluttajien ja yliopiston yhteistä ponnistusta

uusien käytänteiden kehittämiseen ja jalkauttamiseen.

RYHDISTÄYTYMISKOHTEET 2019-2021

· Panostamme yleislääketieteen
erikoislääkärikoulutuksen sisällölliseen
kehittämiseen

· Ohjauksen määrä nostetaan
koulutuspaikkasopimuksen mukaiseksi

· Osaamisen arviointi nivotaan ohjaukseen
aikaisempaa useammin

· Arviointiin liittyviä palautekeskusteluja käydään
säännöllisesti


