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HAKEMUS
YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTTAJAN 

KOULUTTAJAOIKEUS

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttaja on erikoistuvan lääkärin nimetty, henkilökohtainen 
kouluttaja. Kouluttaja asettaa yhdessä erikoistuvan kanssa henkilökohtaiset koulutusjakson tavoitteet 
ja seuraa niiden toteutumista. Kouluttaja vastaa lisäksi koulutusjakson aikaisesta osaamisen 
arvioinnista ja käy erikoistuvan kanssa palautekeskusteluja. Koulutussopimuksen mukaan
kouluttajan tulee järjestää erikoistuvalle ohjausta vähintään neljä tuntia kuukaudessa, joista 
suurimman osan tulee olla henkilökohtaista ohjausta.

Kouluttajaoikeus on määräaikainen ja voimassa viisi vuotta kerrallaan. Oikeuden 
säilyttämiseksi kouluttajan tulee oikeuksien myöntämisen jälkeisten viiden vuoden aikana 

1. toimia yhden tai useamman yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin henkilökohtaisena
kouluttajana yhteensä vähintään 12 kuukautta,

2. osallistua oman alueensa koulutusylilääkärin tai HUS/HY:n yleislääketieteen oppialan
järjestämiin kouluttajatapaamisiin säännöllisesti, kuitenkin vähintään 30 tuntia tai
muulla vastaavalla tavalla osoittaa ylläpitäneensä tai kehittäneensä kouluttajataitojaan.

Kouluttajaoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on yleislääketieteen erikoislääkäri ja 
joka on 

 - ohjannut kollegoja yhden vuoden (12 kk) ajan (YEK‐vaiheen/erikoislääkärikoulutuksen 
9 kk terveyskeskusjakson lääkärin ohjausta)

ja

 - viimeisten viiden vuoden aikana osallistunut pedagogiseen yleislääketieteen 
kouluttajakoulutukseen/-valmennukseen vähintään 60 tuntia.
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Hakijan tiedot:

Nimi 

Toimipaikka
(terveysasema/kunta)

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen suorittamisvuosi:

1) Ohjaus‐/kouluttajakokemus:

vuotta   kuukautta  

Lisätietoja:  

2) Kliininen kokemus: vuotta

3) Missä eri toimipaikoissa olet toiminut lähiohjaajana (YEK‐vaihe/9 kk tk-jakso) tai yleislääke-
tieteen erikoislääkärikouluttajana 

4) Kerro omasta toiminnastasi ohjaajana ja kouluttajana (Liite 1)

5) Millaista ohjaaja‐/kouluttajakoulutusta (valmennusta) olet saanut ja minkä tahojen
järjestämänä (Liite 2) 
‐ koulutuksen/valmennuksen kesto vähintään 1 päivä 

Sähköpostiosoite
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Päivämäärä  

Allekirjoitus __________________________________________________________________ 

Palautus 
Sähköpostitse: maija.hartikainen@hus.fi
Postitse: Erikoissuunnittelija Maija Hartikainen, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö, PL 705, 00029 HUS

 PÄÄTÖS:

Päätän, että edellä mainitulle henkilölle

______ myönnetään

______ ei myönnetä
yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajan koulutusoikeus Helsingin 
yliopiston koulutusterveyskeskuksiin _____________________ alkaen.

Lisätietoja ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Päivämäärä _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

Lena Thorn, apulaisprofessori, yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilö

Haluan, että päätös postitetaan minulle 
osoitteeseen:  

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen, suostun tietojeni tallentamiseen Yleislääketieteen kouluttajien ja ohjaajien tietokantaan. 
Tietokannan informointi: https://blogs.helsinki.fi/yleislaaketiede/kouluttajille/kouluttajaoikeus/
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LIITE 1

Huom! Muista liittää tämä selvitys hakemukseesi

4) Kerro omasta toiminnastasi ohjaajana ja kouluttajana
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LIITE 2

Huom! Muista liittää tämä selvitys hakemukseesi

5) Millaista ohjaaja-/kouluttajakoulutusta (valmennusta) olet saanut ja minkä tahojen
järjestämänä
- koulutuksen/valmennuksen kesto vähintään 1 päivä
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