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Koulutusterveyskeskukset
Hyksin erityisvastuualueella

Huippupaikkoja,
rimanalituksia
ja kaikkea siltä väliltä

E
simerkiksi näitä kysymyksiä pohdittiin syk syl lä 
2010. Yleis lääke tie teen erikoislää kä ri kou lu tuksen 
valtakunnal li nen ar vi oin ti han ke oli juuri käynnis-
sä. Valta kun nal lisen hankkeen puitteis sa tehdyillä 

ky selyillä saatiin vas tauk sia noin 500 henkilöltä ja vierailu ja 
ter veys asemille tehtiin jokaisella eri tyisvastuualueel la kak si. 
Halusimme HUS:ssa ja Hel sin gin yliopistossa kui ten kin yk-
sityiskohtaisempaa tietoa oman alu eemme ter veys asemilta. 
Ta voit teena oli selvittää Hyksin erityisvas tuu alueen tilanne 
ja kehittää koulutusta vas taamaan säädöksiä ja koulutettavi-
en tar peita. 

Helsingin yliopiston (HY) yleislää ketieteen professo-
rit Kaisu Pitkälä ja Johan Eriksson olivat halukkaita jal-

Maija Hartikainen
Johan Eriksson
Kaisu Pitkälä
Arja Helin-Salmivaara

Onko terveyskeskusten jatkokoulutus
laadukasta vai ei? Mikä on koulutuksen
konkreettinen tilanne terveyskeskuksissa?

Hyksin erityisvastuualueen terveyskeskusten
jatkokoulutus numeroina
• 25 kuntaa tai kuntayhtymää, jolla on koulutussopimus  
 HUS:n ja HY:n kanssa

• Yli 70 terveysasemaa

• 8 alueellista koulutusylilääkäriä

• Yli 150 ohjaajaa ja kouluttajaa

• Joka kuukausi keskimäärin 250 jatkokoulutusjaksoa   
 suorittavaa lääkäriä
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Ohjaaja- ja kouluttajalääkärit valmennuksessa keväällä 2011. Sessiota vetämässä
konkarikouluttajat Anders Mickos ja Kaija Hannula
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kau tumaan kentälle. Projektin vetäjäk-
si lähti HUS:n perusterveydenhuollon 
yksikkö (entinen yleislääketieteen yk-
sik kö) ja sen työntekijät koulutusylilää-
kä ri Ar ja Helin-Salmivaara, vastaa-
va kou lutusylilääkäri Kaija Han nula 
sekä koulutus suunnittelijat Mai ja 
Har ti kai nen ja Si ni Nykänen. Suun-
nit te lu vaiheessa to tesimme, että taus ta-
tietoa oli si myös tässä projektis sa hyvä 
kerätä kyselylo mak keilla. Nos tim me 
ar vi oinnin keskiöön kuitenkin ter veys-
kes kusvierailut, joita lop pu jen lo puksi 
teim me alueemme 22 kun nas sa yhteen-
sä 32.

Lähtökohdat

Helsingin yliopistolla ja HUS:lla on 
kou lutuspaikkasopimukset 25 kunnan 
tai kuntayhtymän kanssa Hyksin eri-
tyis vastuualueella. Terveysasemia on 
yli 70. Koulutuspaikkasopimukset oi-
ke uttavat kunnan antamaan terveys-
ase mil laan kou lutusta yleislääketieteen 
eri tyis kou lu tukseen (YEK), eri kois lää-
käri kou lu tuk sen run kovai hee seen sekä 
yleis lää ke tie teen eri kois lääkärikou lu-
tuk seen. 

Koulutuskriteereiden mukaan ter-
veyskeskuksessa tulee olla koulutusvas-
taava, joka on joko johtava ylilääkäri/
ylilääkäri tai koulutusylilääkäri. Kou-
lutusvastaavan tehtäviin kuuluu koor-
dinoida lääkärien koulutusta asemalla. 
Hän nimeää koulutusjaksoja suoritta-
ville henkilökohtaisen ohjaajan tai 
kou luttajan. Myös perehdytys ja työn 
mo ni puolisuuden varmistaminen ovat 
ensi sijaisesti koulutusvastaavan vas-
tuul la. Terveyskeskuksen tulisi lisäksi 
huolehtia siitä, että koulutustoiminnas-
ta saatava erityisvaltionosuus ohjataan 
riittävässä määrin ohjaajille ja kou-
luttajille sekä opetus-, koulutus- ja tut-
kimustoiminnan kehittämiseen. Ter-
veyskeskuksessa tulee olla vähintään 
100 tuntia toimipaikkakoulutusta vuo-
dessa. YEK-vaihetta ja erikoislääkäri-
koulutuksen runkovaihetta suorittavi-

(entinen PTL-vaihe), sen raken teis sa ja 
sisällössä. Lisäksi heti syksyllä 2009 aloi-
timme ensimmäisen ohjaaja- ja koulut-
tajalääkärien valmennuskurssin, johon 
sisältyi neljä kahden päivän lähiopetus-
rupeamaa ja välitehtäviä. Työ erikois-
lääkärikoulutuksen kehittä mi seksi käyn-
nistettiin pian tämän jälkeen. Tämän 
raportin kirjoitushetkellä Hel singin yli-
opiston yleislääketieteen eri koistuvat ja 
kouluttajat ovat aloitta neet Moodle-op-
pimisalustalle rakennetun e-portfolion 
kokeilukäytön. Val ta kunnallisena yhteis-
työnä tehtiin YEK-vaiheen lokikirja ja 
erikoislääkäri kou luttajan opas, joka il-
mestyi tammikuussa 2013. 

Kuva 1. Ohjaajien kysely: Aloitus- ja loppukeskustelut, lokikirjan käyttö ja palautteen anta-
minen

Kuva 2. Koulutettavan lääkärin perehdytyksen pituus 

en tulisi saada ohjausta vähintään kak si 
tuntia viikossa ja yleislääketieteen eri-
koislääkärikoulutusta suorittavi en nel-
jä tun tia kuukaudessa. Suurin osa täs tä 
oh jauksesta tulee molemmissa ta pauk-
sissa olla henkilökohtaista. Eri kois-
lää kärikouluttajalla tulee olla vuo den 
2015 alusta lähtien Helsingin yli opis ton 
myöntämät henkilökohtaiset kou lut ta-
ja oikeudet.

HUS:n perusterveydenhuollon yk-
sikkö (31.12.2011 saakka yleislääketie-
teen yksikkö) oli aloittanut järjestelmäl-
lisen terveyskeskusten jatkokoulutuk sen 
ryhdistämisen keväällä 2009. Toi min-
nan painopiste oli aluksi YEK-vai heessa 
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Vuodesta 2010 alkaen Hyksin eri-
tyisvastuualueelle on perustettu alueel-
listen koulutusylilääkärien vakansseja. 
Arviointihankkeen aikana koulutusyli-
lääkäreitä oli seitsemällä alueella. Hei-
dän tehtävänään on koordinoida ja ke-
hittää alueidensa terveyskeskusten pe-
rus- eli kandiopetusta, YEK- ja runko-
koulutusvaiheen lääkärikoulutusta, eri-
koislääkärikoulutusta ja täydennyskou-

vierailupaikassa kävimme toukokuun 
lopussa 2012. Terveyskeskuskäynnit 
oli vat hankkeemme antoisin vaihe. 
Saim me nähdä, minkälaisissa tiloissa 
ter veysasemat toimivat, saimme kuul-
la suoraan ylilääkäreiltä, kouluttajilta, 
oh jaajilta ja koulutettavilta, minkälaista 
koulutus heidän asemallaan on ja min-
kälaiseksi he haluaisivat sen jatkossa 
muodostuvan. Vierailuilla kaikki osa-

kurs sille. Ainostaan kolme vastaajaa 
(vas taajia yhteensä 69) ei ollut saanut 
lain kaan ohjaajakoulutusta.

Kyselyjen perusteella kentällä tun-
netaan eri koulutusvaiheet hyvin, pide-
tään säännöllisesti koulutettaville aloi-
tus- ja loppukeskusteluja sekä annetaan 
palautetta (kuva 1). Puolet vastaajista 
ker toi käyttävänsä säännöllisesti YEK-
vaiheen ja runkokoulutuksen terveys-
keskusjakson lokikirjaa. Kysymys loki-
kirjasta on osin limittäinen aloitus- ja 
loppukeskustelun sekä palautteen an-
tamisen kanssa. Lokikirjan käyttö tar-
koittaa koulutusjaksoa suorittavan lää-
kärin aikaisemman osaamisen kartoit-
tamista, tavoitteiden asettamista jaksol-
le sekä ta voitteiden toteutumisen seu-
rantaa. Tä mä tapahtuu nimenomaan 
aloitus-, väli- ja loppukeskusteluissa. 
Palautteen an tamisen puolin ja toisin 
tulisi olla automaattista arjessa, mut-
ta vähintäänkin näissä keskusteluissa. 
Lokikirja ei ole tässä tapauksessa ”rasti 
ruutuun” -työ vä line, eikä siihen kerä-
tä ohjaajan merkintöjä jonkin tempun 
suo rittamisesta. 

Perehdytyksessä oli runsaasti vaih-
telua (kuva 2). Lyhin koulutettavan lää-
kärin perehdytys kesti yhden tunnin. 
Kes ki määrin perehdytyksen kesto oli 
noin neljä tuntia. Muutamassa terveys-
keskuksessa oli laadittu erinomainen 
pe rehdytysohjelma, joka oli ajan tasalla 
ja jota oli mahdollista varioida yksilöl-
lisesti. Perehdytysohjelma saattoi par-
haim millaan jatkua siten, että eri osioi-
ta ripoteltiin työn lomaan useamman 
viikon ajalle.

Terveysaseman tai terveyskeskuk-
sen ylilääkäri oli yhtä paikkaa lukuun 
ottamatta mukana kaikilla käynneillä. 
Kaikki vierailukäyntien osapuolet oli-
vat yhtä mieltä siitä, että jatkokoulutuk-
sella ja sen laadukkaalla toteuttamisel-
la oli yhteys koulutettavien osaa misen 
ke hittymiseen ja työtyytyväi syy den li-
sääntymiseen. Tähän viittasi myös se, 
että yksikkömme tekemä kou lu tuk sen 
kehittämistyö nähtiin tarpeel li se na 

Mitä paremmin terveysasema hoiti jatkokoulutus-
asioitaan, sitä helpompi sen oli saada
vakituisia virkoja täytettyä.

lutusta. Koulutusylilääkäri on linkki 
yli opiston, HUS:n ja kuntien välillä ja 
hän verkostoi ohjaajia sekä kouluttajia 
omalla alueellaan. Koulutusylilääkärit 
ta paavat toisiaan säännöllisesti HUS:n 
perusterveydenhuollon yksikön koordi-
noimana.

Käytännön toteutus

Arviointihanke eteni noin vuoden poh-
ja työvaiheen jälkeen toteutusvaihee-
seen syksyllä 2011. Teimme ohjaaja- ja 
kou lut tajalääkäreil le marraskuussa 
2011 Web ro pol-pohjaisen kyselyn, jossa 
kar toi tettiin heidän ohjaustoimintaansa 
arjessa sekä ohjauksen toimintaedelly-
tyksiä. Samaan aikaan ylilääkäreille lä-
hettämässämme kyselyssä tiedusteltiin 
ter veysaseman perustietoja, pyydettiin 
kuvaa maan ter veysasemaa nuo ren lää-
kärin työympäristönä sekä koulutus- 
ja oppimisympäristön näkökulmis ta. 
Otimme ulos toisesta Webropol-ky-
se lystä koulutusvaihetta suorittavien 
lää kärien arviointeja, jotka koskivat 
Hyksin erityisvastuualueen terveyskes-
kuk sia vuonna 2011. Vastauksia ohjaa-
ja- ja kouluttajakyselyyn tuli 69 ja yli-
lääkärikyselyyn 43. Koulutettavien ar-
viointeja oli yhteensä 48.

Terveyskeskusvierailut alkoivat elo-
kuun loppupuolella 2011 ja viimeisessä 

puolet saivat avoimesti kertoa sekä hie-
noista onnistumisista että koulutuksen 
kipukohdista. Näimme koulutuster-
veys keskusten helmen jalokivet, mutta 
myös ne kou lutuspaikat, joissa varsi-
nais ta oh jausta ei ollut riittävästi tar-
jolla. Saimme arvokkaita vinkkejä siitä, 
miten HUS:n ja HY:n yleislääketieteen 
ja perusterveydenhuollon yksiköitten 
tulisi jatkossa toimia parantaakseen 
pal veluitaan terveyskeskuksiin päin. 

Vierailupaikoissa oli HY:n edusta-
jana toinen professoreista ja HUS:n 
edus tajana koulutusylilääkäri ja/tai 
kou lutussuunnittelija. Terveysasemien 
edus tajina olivat ylilääkärit (joissain 
pai koissa myös johtavat lääkärit), ohjaa-
jat, koulutettavat ja yksi tai useampi jat-
ko-opiskelija. Vierailukäynneillä tavat-
tiin suuri määrä lääkäreitä, yhteensä 
135 henkilöä. Pelkästään vierailukäyn-
nit veivät eri osapuolilta yhteensä noin 
60 työpäivän panoksen.

Havaintoja

Ilahduttavaa oli alueen kouluttajien ja 
ohjaajien kouluttautuneisuus. Melkein 
kaikilla on jotain pedagogista koulutus-
ta takanaan. Moni on osallistunut yk-
sikkömme järjestämien valmennusten 
lisäksi myös esimerkiksi Rohto-val-
men nukseen tai yliopistopedagogiikan 
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ja arvokkaana. Alueellisten kou lu tus-
ylilää kärien koettiin lunasta neen paik-
kansa jatkokoulutuksen koor di noin nis-
sa ja kehit tä misessä. Mitä paremmin 
terveys asema hoiti jatkokoulutusasioi-
taan, sitä helpompi sen oli saada vaki-
tuisia virkoja täytettyä.

Osa koulutusasioista näyttäytyi ky-
selyjen valossa olevan erinomaisessa 
kun nossa. Käynnit asemilla kuitenkin 
pal jastivat, ettei todellisuus aina vastan-
nut kyselyn vastauksia. Tietämättömyys 
koulutuspaikkakriteereistä oli yllättävän 
yleistä. Suurinta hämmästystä ai heutti 
sopimuksessa oleva YEK-vaiheen oh-
jausta koskeva kohta: kaksi tuntia vii-
kossa per koulutettava. Monessa pai-
kas sa nähtiin hankalana järjestää ai-
kaa nimenomaan henkilökohtaiselle 
oh jaukselle. Ryhmäohjaukset toimivat 
kui tenkin useimmissa paikoissa viikoit-
tain. Olemme arvioineet yhdessä kou-
lut tajien kanssa, että ohjaajalla tulisi 
olla varattuna yhtä ohjattavaa kohden 
ohjaukseen, valmisteluihin ja konsul-
tointiin yhteensä noin kolme tuntia 
vii kossa. Tosin paikoissa, joissa koulu-
tettavia on paljon (enimmillään 11 kou-
lutettavaa ohjaajaa kohden) ei tällainen 
laskukaava tosin ole edes mahdollinen. 
Yleislääketieteeseen erikoistuvien tulisi 
saada henkilökohtaista ohjausta noin 
neljä tuntia kuukaudessa.

Vaikka aikaisemmin kehuimme 
ohjaajien ja kouluttajien pedagogisia tai-
toja, joissain paikoissa oli silti edelleen 
val lalla käsitys, jonka mukaan puhelin- 
tai ovenrakokonsultointi on laadukasta 
ohjausta. Aikuiskasvatustieteessä on jo 
pitkään tiedetty, että paras tapa oppia ja 
sisäistää asioita ei ole se, että koulutet-
tava kysyy ja ohjaaja kertoo vastauksen. 
Ohjaajan tehtävänä on sen sijaan ”ajat-
teluttaa” koulutettavaa eli auttaa häntä 
etsimään ratkaisuja itse. Ohjaajat toimi-
vat liian usein vastausautomaatteina tai 
sinä kuuluisana ”apteekin hyllynä”, jos-
ta vastaukset ovat ainakin suhteellisen 
helposti saatavilla. Tähän ongelmaan 
pureudutaan erityisesti ohjaaja- ja kou-

luttajavalmennuksissamme. Ohjauksen 
tulisi olla suunnitelmallista toimintaa, 
jossa jatko-opiskelija yhdessä nimetyn 
ohjaajan kanssa konkretisoi yleisen ta-
son tavoitteet omiksi henkilökohtaisik-
si kehittymistavoitteiksi. Ohjaajan tär-
kein tehtävä on tukea jatko-opiskelijan 
ammatillista kehittymistä.

Yksi terveyskeskusten jatkokoulu-
tuksen tärkeimmistä asioista on valtion 
maksaman koulutuksen erityisvaltion-
osuuden (EVO) kanavointi koulutuk-
sen järjestämiseen ja kehittämiseen. 
Ky selyn ja käyntien perusteella mones-
sa kunnassa ei tiedetä, mihin EVO-ra-
ha kohdentuu. Suotavaa olisi, et tä kun-
nan saama EVO-korvaus esitet täi siin 
oma na kohtanaan budjetissa ja sitä käy-
tettäisiin nimensä mukaisesti koulutuk-
sen tukemiseen. Monissa kunnissa vie-
railuhankkeemme käynnisti EVO-kor-
vausten kohdentumisen tarkemman 
sel vittelyn ja tarkoituksen mukaisen 
käy tön.

Terveysasemat toivoivat HUS:n ja 
HY:n yleislääketieteen yksiköiden jat-
kavan kehitys- ja koordinointityötä 
kou lutuksen parissa. Toimipaikat hyö-
ty vät siitä, että koulutus on alueel la 
yh tenäisissä raameissa. Jatko-opis ke li-
joi den siirtyminen paikasta toiseen on 
hel pompaa, kun kaikilla asemilla on 
osaa vat ohjaajat ja kouluttajat, jolloin 
kou lutusjaksojen tavoitteet ja vaati-
muk set tunnetaan. Tämä ei tosin ole to-
del lisuutta vielä, mutta siihen pyritään. 
Yliopiston ja HUS:n yksikköjen roolit 
ja tehtävänjako ovat edelleen kentällä 
epä selvät. Lisäksi tiedotusta toi vottiin 
lisää ja yksiköiden kotisivuihin pyydet-
tiin kiinnittämään huomiota, jotta ne 
olisivat selkeämmät ja hel pom min löy-
dettävissä.

Päätelmiä

Terveysasemien jatkokoulutuksessa ha-
vaittiin suurta vaihtelua. Esimerkiksi 
vain kolmella terveysasemalla oli kirjal-
linen koulutusstrategia ja kolmasosal la 

kirjallinen koulutussuunnitelma. Suu-
rin ohjattavien määrä yhtä ohjaajaa 
koh den oli 11, kun taas osalla ohjaajis-
ta ei ollut henkilökohtaisia ohjattavia 
lain kaan. Vaihtelua oli myös lokikirjan 
hyödyntämisessä sekä aloitus- ja loppu-
keskusteluiden käymisessä. Osalla ase-
mista ohjauksen käsitettiin tarkoittavan 
vain konsultointia, toisaalla ohjaus oli 
tavoitteellista ja strukturoitua toimin-
taa. Myös jatko-opiskelijoiden perehdy-
tyksessä oli suurta vaihtelua. 

Kyselyjen ja käyntien havaintojen 
perusteella HUS:n perusterveyden huol-
lon yksikkö ja HY:n yleislääketieteen ja 
perusterveydenhuollon osasto pyr kivät 
jatkossa edistämään entistä pai nokkaam-
min koulutuksen ja oh ja uk sen tavoitteel-
lisuutta ja systemaat ti suutta. Seuraavien 
kahden vuo den ai kana yliopisto tar-
kastelee kou lu tus paik kaoikeuksia ko-
konaisuutena ja jot kin asemat joutuvat 
aktivoitumaan kou lu tustoiminnassa säi-
lyttääkseen oi keu det. HUS:n yksikkö 
jatkaa oh jaa jien ja kouluttajien valmen-
nusta sekä lisää YEK-vaiheen lokikirjan 
ja erikoislää kä rikoulutuksen port folion 
tun net tuut ta ja käyttöä. Alueellisten 
kou lu tus yli lää kärien toimintaa koordi-
noi daan edel leen HUS-yksikössä sekä 
tuetaan ta lou dellisesti. Eri alueilla toimi-
vat kou lutusylilääkärit ovat avaintekijöi-
tä eri tyis vas tuualueen kou lu tuk sen yh-
den mu kais tamisessa ja kehittämises sä. 
Toi min tamme tavoitteena on, et tä eri-
tyis vas tuu alueen kaikilla kou lu tussopi-
muk sen teh neillä terveysasemil la on tu-
le vai suudessa koulutussopimuk sen mu-
kai set käytännöt lääkärien jatkokoulu-
tuk sessa.

// Maija Hartikainen
FM, koulutussuunnittelija 1 

// Johan Eriksson
professori, ylilääkäri 2, 1

// Kaisu Pitkälä
professori, ylilääkäri 2, 1 

// Arja Helin-Salmivaara
LT, dos. koulutusylilääkäri 1 
1 HUS:n perusterveydenhuollon yksikkö
2 Yleislääketieteen ja perusterveyden-
huollon osasto, Helsingin yliopisto
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