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YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTTAJAN VALMENNUS (80 h)
HUS, perusterveydenhuollon yksikkö

Tavoitteena on, että valmennuksen jälkeen osallistuja
 ymmärtää aikuisen oppimisen ja ohjaamisen peruskäsitteitä
 tunnistaa omat vahvuutensa ja tarpeensa kouluttajana ja osaa kertoa, miten oma

osaaminen on muuttunut valmennuksen aikana
 kykenee arvioimaan ohjattaviensa osaamisen karttumista ja käymään

osaamistavoitteiden saavuttamista tukevia ohjauskeskusteluja
 osaa käyttää erilaisia työvälineitä ohjattavien osaamisen edistämisessä ja

kehittävässä arvioinnissa osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen
viitekehyksessä

 suunnittelee, toteuttaa ja arvioi ohjaustilanteet tarkoituksenmukaisesti, niin että
ohjattavien erilaiset taustat ja erikoistumisen vaihe otetaan huomioon

 ymmärtää ohjaussuhteen ja ohjausosaamisen monimuotoisuuden.

Kenelle

Valmennus on tarkoitettu henkilökohtaisiksi yleislääketieteen
erikoislääkärikouluttajiksi haluaville. Valmennukseen osallistuvan tulee olla
yleislääketieteen erikoislääkäri. Etusijalla ovat ne henkilöt, jotka ovat:
- käyneet HUSin perusterveydenhuollon yksikön Orientoituminen ohjaukseen -
valmennuksen
- tehneet YEK-vaiheen tai 9 kk terveyskeskusjakson ohjausta vähintään yhden vuoden
- työskentelevät Hyksin erityisvastuualueen koulutusterveyskeskuksissa
vastaanottotyössä.

Kouluttajat

Anni Peura, FT, HLL, koulutusylilääkäri
Annika Franzén, yleislääketieteen erikoislääkäri, koulutusylilääkäri
Maija Hartikainen, FM, erikoissuunnittelija
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Valmennuksen suorittaminen ja oppimistehtävät

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajan valmennus koostuu neljästä kahden päivän
mittaisesta koulutuspäivästä sekä käytännönläheisistä välitehtävistä. Valmennuksen
laajuus on yhteensä 80 tuntia. Koulutuspäivät järjestetään Uudellamaalla.
Valmennuksen lähiopetuspäivien työskentelytavat ovat yhteistoiminnallisia edellyttäen
osallistumista koko ohjelmaan.

Valmennuskokonaisuus kestää vuoden. Sen suorittamisen edellytyksenä
on:

 lähiopetusjaksoihin osallistuminen
 ennakko- ja välitehtävien tekeminen
 itsenäinen työskentely
 kurssikirjoihin ja muuhun oheismateriaaliin perehtyminen
 vähintään yhden jatko-opiskelijan nimettynä ohjaajana toimiminen

valmennuksen aikana

HUSin perusterveydenhuollon yksikkö antaa osallistumistodistuksen valmennuksen
suorittaneille.

Valmennus on maksuton niille, jotka työskentelevät terveyskeskuksissa, joilla on
voimassa oleva koulutuspaikkasopimus HUSin perusterveydenhuollon yksikön ja
Helsingin yliopiston kanssa. Muilta peritään osallistumismaksu: 5 000 € + alv 24 %
(yht. 6 200 €). Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä (ensimmäisen ja
kolmannen lähiopetuskerran jälkeen).

Valmennuksen aikana käydään läpi oheislukemistona kaksi oppikirjaa, joista toinen on
sähköisessä muodossa ja toinen jaetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.
- P. Vainiomäki, A. Helin-Salmivaara, D. Holmberg-Marttila, P. Meriranta, M. Timonen
Ohjauksessa osaamista, oivallusta ja onnistumisen iloa, Duodecim 2013. (sähköisenä)
- Kupias P. Kouluttajana kehittyminen, Yliopistopaino, Hki 2007. (3.painos)

Lisäksi koulutuspäivien aikana käytetään kouluttajien valitsemaa ja/tai tuottamaa
materiaalia. Myös koulutettavien itse tekemät tehtävävastaukset ja mallinnukset ovat
oppimateriaalia. Materiaali-, tehtävä- ja reflektioalustana on Helsingin yliopiston
Moodle-oppimisympäristö (verkossa).
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Lähiopetuspäivien aikataulu

Lähiopetusjakso I, Aikuisoppijoiden ohjaaminen
to-pe 2.-3.2.2023, Uusimaa

Lähiopetusjakso II, Ohjauksen ja arvioinnin linjakas suunnittelu
to-pe 4.-5.5.2023, Uusimaa

Lähiopetusjakso III, Vuorovaikutus ohjaussuhteessa
kaksi päivää syksyllä 2023, Uusimaa (päivämäärät sovitaan ryhmän ensimmäisessä
tapaamisessa)

Lähiopetusjakso IV, Osaamisen arviointi
kaksi päivää syksyllä 2023, Uusimaa (päivämäärät sovitaan ryhmän ensimmäisessä
tapaamisessa)

Yhteyshenkilöt

Koulutusylilääkäri Susanna Satuli-Autere, susanna.satuli-autere@hus.fi

Erikoissuunnittelija Maija Hartikainen, maija.hartikainen@hus.fi

Ilmoittautuminen

15.9.-2.10.2022 osoitteessa:
https://link.webropol.com/s/ylekouluttajavalmennus2023.

Valmennukseen valitaan 12 osallistujaa. Osallistujavalinnat tehdään viikolla 40.
Kaikille ilmoittautuneille tiedotetaan valinnoista sähköpostitse.


