
 
Hyvät erikoistujamme ja kouluttajalääkärimme! 

 

Koronavirus on syössyt koko maan ennenkokemattomaan tilanteeseen. Se voi vaikuttaa 

myös työterveyshuoltoon erikoistuvien koulutukseen ja sen järjestelyihin esimerkiksi 

asiakkaiden vähentyessä tai jouduttaessa siirtymään muuhun työtehtävään. Siksi olemme 

koonneet teille tähän muutamia vinkkejä ja ohjeita koulutuksen mahdollisen uudelleen 

järjestelyn tarpeen takia. 

1. Vuoden 2020 alussa opiskelijoiksi hyväksytyille on myönnetty opinto-oikeus ehdollisena 

kahdeksi (2) vuodeksi, jonka kuluessa heidän on suoritettava kuusi kuukautta kestävä 

koejakso. Koejakson hyväksytyn suorituksen jälkeen erikoistumaan valitulle myönnetään ns. 

pysyvä opinto-oikeus, jonka kesto on kymmenen (10) vuotta. Koejaksolla kouluttajalääkärit 

antavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea, ja opiskelija dokumentoi oppimistapahtumat 

reflektoiden lokikirjaan. Koejakson lokikirjaan tulee sisältyä minimissään 10 opintosuoritetta 

terveysvaarojen tunnistamisesta ja niihin vaikuttamisesta sekä 10 opintosuoritetta työkyvyn 

arvioinnista ja tukemisesta siten, että mukana on neuvotteluja, työpaikkaselvityksiä ja 

terveystarkastuksia.  

- Jos suoritusten kokoaminen koejakson aikana muuttuu vaikeaksi toteuttaa aiotulla 

tavalla, on hyvä muistaa, että verkkovälitteisesti toteutetut suoritukset ovat 

samanarvoisia perinteiseen tapaan toteutettujen kanssa.  

- Mikäli suoritteita ei saa ollenkaan toteutettua, vaihtoehtona voi olla korvata osa 

suorituksista Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston verkkokursseja suorittamalla.   

2. Aiemmalla ilmoittautumismenettelyllä opinto-oikeuden saaneiden erikoistujien 

tilannetta koejakso-ohjeistus ei koske. Haasteeksi voivat muodostua esimerkiksi kliinisten 

palveluiden, työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjakson tai Työterveyslaitosjakson järjestelyt.   

3. Uuden hakumenettelyn myötä kevään 2020 haastatteluihin valitut ovat jo saaneet 

tiedon valinnastaan ja heidän haastattelunsa tullaan järjestämään etänä. Näistä 

järjestelyistä heitä informoidaan erillisellä viestillä. 

Suosittelemme kaikille TTHVYO:n laajaa, maksutonta koulutustarjontaa, joka kattaa lähes 

kaikki lokikirjan osaamisalueet. Vierailijatunnuksella on mahdollista opiskella 36 

itseopiskelukurssilla, joista on mahdollista kerätä lähes 100 teoreettisen koulutuksen 

tunteja!   

 

 



 
Yhteinen tavoitteemme on, että erikoistujamme saavat korkeatasoista opetusta myös tässä 

poikkeustilanteessa, eivätkä opinnot tai valmistuminen turhaan pitkity. Tiedotamme 

ajankohtaisista asioista edelleen sähköpostilistojemme kautta ja Työterveyshuollon 

virtuaaliyliopiston sivuilla tthvyo.fi, sieltä löytyy myös linkki Moodlessa olevaan 

koulutustarjontaan.   

Kaikissa eteen tulevissa erikoistumisajan oppimista hidastavissa tai vaikeuttavissa 

kysymyksissä toivomme Teidän olevan yhteyksissä meihin tilanteiden yhdessä pohtimisen ja 

käytännön järjestelyjen suhteen. 

Toivotamme teille kaikille terveyttä ja jaksamista näissä poikkeusolosuhteissa! 
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