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Miksi

• STM EL- ja EHL-koulutuksesta 
vastaavaksi ministeriöksi v 2015

• Raportti koulutuksen tilanteesta ja 
todettiin kehittämiskohteita, 
valtakunnallinen ohjauksen tarve 
(Hannu Puolijoki ja Anja Tuulonen)

• Toimenpideohjelma 2017-2019 – uusi 
valmisteilla

• Koordinaatiojaosto ohjaa

• Yliopistoille määräraha uudistukseen

• Kaikissa yliopistoissa koordinaattorit 

• Aikataulu 2019-2021



Toimenpideohjelma 2017-2019



OY

Sähköinen 
seurantajärjestelmä, 

lokikirja ja tentti

Mervi Ryytty

Janne Liimatainen 

ITY

Laadun arviointi

Koulutusväylät

Anne-Mari 
Kantanen

TAY

Koulutustarve

Valintamenettely

Opiskelijoiden 
ohjaus

Johanna Rellman

HY

Osaamisperustaisuus

Leila Niemi-Murola

TY

EHL painopiste

Kouluttajien 
koulutus

Osaamisperustaisuus

Mika 
Martikainen/Anna 

Pärtty

Yliopistot

VAJT



Organisaatio

• Ohjausryhmä
• Dekaanit

• Tuoteomistaja
• Mervi Ryytty, OY

• Projektipäällikkö
• Matti Hiitola, järjestelmäasiantuntija

• Yliopistojen vastuuhenkilöt
• Nimetty ryhmä, edustajat kaikista yliopistoista

• Kehittäjäryhmän edustajajäseniä
• Koulutusdekaani
• Vastuukouluttajia

• Erikoislääkäreitä (=kouluttajia) eri erikoisaloilta

• Opintohallinnon edustajia
• Erikoistuvia lääkäreitä (myös NLY)

• Tietohallintojen edustajat

• VAJT + yliopistojen omat jatkokoulutuksen toimikunnat
• Seuraa työn etenemistä, yhteistyö ministeriöön/koordinaatiojaostoon
• Tukee dekaanien työtä



Tarve

• Uusi asetus 1.2.2020 – erikoislääkärikoulutus muuttui osaamisperustaiseksi
• Osaamisperustainen koulutus ei toteudu ilman sähköistä työkalua

• Digitaaliset työkalut lisäävät oppijalähtöisyyttä ja osaamisperustaisuuden 
käyttöönottoa (Noyes ym. 2020)

• Koulutuksen monipuolinen ja laaja sisältö sekä koulutuksen tavoitteet ovat 
selkeästi nähtävissä

• Papereiden säilytys ja käsittely vähenevät

• Valtakunnallisesti yhtenäinen järjestelmä – laadun seuranta ja valvonta

• Koulutussuunnitelman merkityksen nosto



Sisältö

• Yleisrakenne on kaikilla 
erikoisaloilla samanlainen

• Osaamisperustaisuuden 
sisältö on valtakunnallinen

• Erikoisalakohtainen 
osaamisvaatimukset

• Arviointipyynnöt

• Itsearviointi

• Määräaikaiskeskustelut

• Koulutussuunnitelma

• Lokikirjamerkinnät

• Lomakkeet (mm. koejakso)
• Kuittaus ja sähköinen 

allekirjoitus
• Läsnäolon todentaminen 

sähköisesti (ei 1. vaiheessa)
• Viestintä
• Arkistointi



• Tunnistetut käyttäjät on luokiteltu primääri ja 
sekundääri käyttäjäpersooniin. Primääripersoonat on 
tunnistettu tärkeimmiksi käyttäjäryhmiksi joiden tarpeet 
on hyvä ottaa palvelunkehityksessä huomioon

• Palvelun kaikkein keskeisimmäksi käyttäjäryhmäksi on 
tunnistettu

• Erikoistuva lääkäri

• Tämän jälkeen tärkeimpiä ryhmiä ovat

• Vastuuhenkilö

• Kouluttaja

• Lähikouluttaja

• Opintohallinnon virkailija

Käyttäjien luokittelu

Erikoistuva lääkäri

Vastuuhenkilö
(professori)

Kouluttaja 
(ylilääkäri)

Lähikouluttaja 
(kliinikkolääkäri)

Opintohallinnon 
virkailija

Palvelujärjes-
telmän virkailija (?)

Koulutusdekaani

Tekninen 
pääkäyttäjä

Pääkäyttäjä

Koulutuskorvaukset(?)

Primääri 
persoona

Sekundääri 
persoona

Palvelun käyttäjäroolit



Roolit: Arvolupaukset ja tekemisen ydin

Erikoistuva lääkäri

Vastuuhenkilö
(professori)

Kouluttaja 
(ylilääkäri)

Lähikouluttaja 
(kliinikkolääkäri)

Opintohallinnon 
virkailija

Palvelujärjes-
telmän virkailija

Koulutusdekaani

Tekninen 
pääkäyttäjä

Pääkäyttäjä

Koulutus-
korvaukset

On kartalla 
edistymisestään, 
kontrollin tunne

Saa helposti 
yleiskuvan oman alan 

erikoistuvista

Sujuvoittaa 
palautteenantoa

Näkee, että 
erikoistuva on 

suorittanut kaiken

Helppo 
työtodistuksen 

(työajan) 
vahvistaminen

Ei aktiivikäyttäjä

Näkee tilastot, minkä 
verran eri sairaaloissa 

on erikoistujia

Tietää mitä pitää 
tehdä, kun järjestelmä 

ohjaa

On tietoinen 
edistymisestä

Mobiiliuden ansiosta 
arvioinnin voi tehdä 

milloin vain

Helpottaa 
dokumenttien 
arkistoimista

Mahdollisuus nähdä 
kerralla kaikki 
dokumentit

Yksi ikkuna 
koulutukseensa

Sisältö ja materiaali 
yhdessä paikassa

Näkyvyyden ansiosta 
avuksi koulutuksen 

suunnittelussa

Helpottaa neuvontaa, 
näkee tehdyt / 

puuttuvat suoritukset

Työtodistukseen tarvittavat 
tiedot (esim. aika, poissaolot, 

keskeytykset)

Näkee tilastoista, 
paljonko 

valmistumassa

Mobiiliuden ansiosta 
arvioinnin voi tehdä 

milloin vain

Näkee, että koulutus 
on kattava ja 

monipuolinen (CV)

Näkee arvioinnin 
tavoitteet, arvioi 
kokonaisuutena

Saa helposti tietoa 
teoriakoulutuksista, 
koska ovat näkyvillä

Voi reagoida ajoissa, 
jos suorituksia ei tule 

suunnitellusti

Nopea, paperiton 
tiedonvälitys 

osapuolten kesken

Näkee arvioinnit, ja 
voi ilmaista huomiot 
ammatillisuudesta

Näkee tilastoista, 
paljonko 

valmistumassa

Roolinsa 
selkiytyminen, tietää 

mitä arvioida

Eroon 
todistusviidakosta ja 

niiden säilönnästä

Sisältö ja materiaali 
yhdessä paikassa

Käyttöoikeudet ja 
osaamistavoitteet

Käyttöoikeudet, 
yliopistoissa omat



Tarpeita ja haasteita
• Erikoistumisen suunnitelmallisuus ja kokonaisuuden hahmottaminen vaikeaa koska tieto vaatimuksista sirpaleista. 

• Haastavaa löytää esim. mitä työskentelyjaksoilta vaaditaan ja mitä lomakkeita tarvitsee täyttää.

• Lisäksi paperi lomakkeiden kanssa toimiminen on haastavaa.

• “Kun kaikista kursseista pitää ottaa varmuuskopiot ja skannaukset, niitä pitää varjella 5v kuin kalleinta aarretta, ettei
jää jostain kiinni erikoislaääkäriksi valmistuminen”

• Kouluttajilta arvioiden ja ohjauksen saaminen

Erikoistuva lääkäri

Ratkaisuehdotukset

• Erikoistujan työpöytä, jossa kootusti tietoa erikoistumisestaan ja sen etenemisesti

• Osiot jossa eri osa-alueet (esim. työskentelyjaksot, ja teoria ja johtamiskoulutukset) ja niiden
edistyminen tarkemmin

• Työkalu, jonne voi rakentaa omaa koulutussuunnitelmaa. 

• Arviointien pyytäminen joustavasti

• Dokumenttien kokoaminen ja tallentaminen Asiakirjat-kansioon jossa myös näkyy onko hyväksytty
osaksi erikoistumista



Erikoistuvan lääkärin
käyttöliittymä



Koulutussuunnitelman 
tekeminen

• Koulutussuunnitelmaa pääsee 
rakentamaan ja muokkaamaan osa-
kokonaisuuksittain.

• Opinto-oppaan kautta pääsee 
näkemään vaatimuksia ja sitä 
hyödyntäen tekemään suunnitelmaa 
eri osa-alueille kuten teoriaopinnot ja 
työskentelyjaksot. 

• Jos mahdollista, opinto-oppaasta 
suoraan vaatimukset 
erikokonaisuuksista näkyviin 
automaattisesti (esim. min op:t ja 
työskentelypäivät) jolloin järjestelmä 
laskee esim. koska suunnitelmassa 
vaadittava määrä Johtajuusopintoja. 



Asiakirjat

• Erikoistumisen edetessä kerääntyvien dokumenttien kokoaminen ja tallentaminen Asiakirjat-kansioon kategorioittain. 
Näyttää myös onko opintohallinto/vastuuhenkilö hyväksynyt asiakirjan osaksi erikoistumista.



Erikoistujan arvioinnit ja arvioinnin pyytäminen

• Erikoistuva voi tehdä 
itsearviointeja, pyytää 
arviointeja, selata arviointeja 
ja tarkastella vaatimusten 
täyttymistä.

• Oheisissa kuvissa arviointien 
selaaminen suodattimien 
avulla sekä arvioinnin 
pyytäminen kouluttajalta

• Palvelu huomaan jos 
itsearviointia ei ole täytetty ja 
ehdottaa sitä arviointipyynnön 
lähetyksen jälkeen.



Vastuuhenkilö – tarpeita, 
haasteita ja ratkaisuja

Tarpeita ja haasteita

• Tarve nähdä erikoistuvien tavoitteiden 
karttumista ja arviointeja. 

• Haasteena erikoistumisen tasalaatuisuus. Esim. 
jos on suuri vaihteluväli koulutuksessa mitä saa, 
erikoistujat tulevat vaihtelevalla valmiudella 
yliopistosairaalaan.

• Tarve verrata omaa yliopistoa valtakunnallisesti

• Tarve nähdä ja käsitellä arvioita ja 
hyväksymispyyntöjä

Ratkaisuehdotukset

• Erikoistuviin liittyvän datan visualisointi 
Etusivulla. Ensin yleiskuva, tarvittaessa pääsy 
tarkempiin tietoihin. 

- Parantaa tiedolla johtamisen 
mahdollisuuksia, ja mahdollistaa 
tarvittaessa osallistumiset arviointi-
/hyväksymistehtäviin

• Arvioinnin tekeminen helpoksi ja yhtenäiseksi

Vastuuhenkilön etusivu



Kouluttaja – tarpeita, 
haasteita ja ratkaisuja

Tarpeita ja haasteita

• Tarve dialogiin erikoistujan kanssa. Erikoistuvilla ei 
ehkä käsitystä erikoistumisen kulusta, esim. mitä 
pullonkauloja opinnoissa voi olla.

• Tarve merkitä ammatillisuuteen liittyviä huolia? 
Esim. Joku voi suoriutua työtehtävästä, mutta 
käyttäytyy epäasiallisesti. Olisiko joku kohta missä 
asian voi merkitä?

• Haasteena että arvioinnit tehdään osana muuta 
työtä, jolloin on lisätyötä eikä välttämättä motivoi

• Tarve pystyä reagoimaan ajoissa, jos jollakulla ei 
tule arviointeja/suorituksia suunniteltuun tahtiin. 

• Ratkaisuehdotukset

• Kouluttajalla etusivulla heti näkymä ajankohtaisiin 
arviointipyyntöihin joista pääsee niitä tarkemmin 
näkemään ja tekemään

• Viestit toiminto dialogia edistämään

• Näkymä erikoistuviin joita joiden kouluttajana on

Kouluttajan etusivu



Kouluttaja/vastuuhenkilö/lähikouluttaja –
Arvioinnin antaminen

Ratkaisuehdotus

• Mobiilisti tehtävä arviointi kun 
erikoistuja on lähettänyt 
arviointipyynnön

- Sisältää lisätietopainikkeen EPA-
osaamisalueen vaatimuksista sekä 
sanallisen arvio jossa tuoda huolia 
myös esim. epäasiallisesta 
käytöksestä

Kouluttaja/vastuuhenkilö/lähikouluttaja antaa arvion, 
esimerkkinäkymä mobiilissa



Opintohallinnon virkailija –
tarpeita, haasteita ja ratkaisuja

Tarpeita ja haasteita

• Tarve hyväksyä/palauttaa suorituksia osaksi 
erikoistumista

• Tarve nähdä erikoistujan kokonaisuus, tehdyt ja 
puuttuvat suoritukset. 

• Tarve nopeuttaa tiedonvälitystä eri osapuolien 
välillä. Nykyiset paperiprosessit ovat hitaita, esim. 
postinkulku hidasta

• Laskuri, joka laskee työskentelyjaksojen pituudet 

Ratkaisuehdotukset

• Lista ajankohtaisista hyväksymispyynnöistä 

• Näkymä erikoistujan etenemiseen ja erityisesti 
tehtyihin ja puuttuviin suorituksiin

• Huom! Laskuria ei suunniteltu visiossa. 
Mahdollisesti Erikoistuvat osiossa jokaisen 
erikoistuvan profiilissa niin että laskee/näyttää 
hyväksyttyjen työaikakirjausten summan

• ELSAn sisäinen viestitoiminto

Opintohallinnon virkailijan etusivu





Ajankohtaista
• Kilpailutus tehty – toimittajaksi Gofore oy

• Sopimusneuvottelut, sisällön määrittely 
ja vaiheistus (syys-lokakuu)

• Ensimmäisen vaiheen käynnistyminen ja 
järjestelmäkehitys

• Arvioinnin konkretisoiminen sähköiseen 
järjestelmään

• Pilotointialojen valinta ja pilotin 
käynnistäminen



Mahdollisuudet

• Osaamisperustaisuuden toteutuksen koulutuksessa, arvioinnin ja 
seurannan

• Koulutuksen etenemisen sujuva seuranta ja osaamisen 
edistymisen todentaminen valtakunnallisesti yhden 
järjestelmän kautta 

• Yhdenvertaisuus, läpinäkyvyys ja helppokäyttöisyys

• Erikoistuvan lääkärin itsearviointi

• Erikoistuvan koulutuksen etenemisen seuraamisen – tilastot 
valtakunnallisesti ja erikoisaloittain

• Sopimuksien, lomakkeiden ja todistuksien käyttö ja säilytys yhdessä 
paikassa

• Koulutussuunnitelman merkityksen korostaminen

• Palvelutietojen rajapintatuonti? 

• Jatkokehitys? 

• Koulutusväylien suunnittelun ja toteutuksen

• Koulutuspaikkasopimusten käsittelyprosessi





Oulun yliopisto
Kiitos! mervi.ryytty@oulu.fi


