LÄÄKETIETEEN KOULUTUKSEN YHDISTYS

TOIMINTAKERTOMUS
Toimintakertomus ajalle 1.1.2012 – 31.12.2012
Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen vuosikokous valitsi 25.4.2012 pidetyssä vuosikokouksessa
hallituksen: pj Minna Kaila, varapj Olli Vainio, sihteeri Jaana Franck, varainhoitaja Janna WaltimoSiren ja muut hallituksen jäsenet Juhani Jääskeläinen, Outi Kortekangas-Savolainen, Arja Kullaa,
Leila Niemi-Murola, Essi Varkki ja Merja Viikki.
Hallitus on pitänyt toimikaudella 5 kokousta, jotka järjestettiin videoneuvottelukokouksina. Osassa
kokouksista osa jäsenistä oli kokoukseen yhteydessä skypen tai puhelimen välityksellä
Vuoden 2012 aikana yhdistyksen jäseneksi liittyi 10 henkilöä. Jäsenyydestä erosi 4 henkilöä.
Jäseniä oli vuoden 2012 lopussa 99.
Yhdistyksellä on 3 kunniajäsentä: emeritus professorit Kauko Kouvalainen, Amos Pasternack ja
Mikko Salaspuro.
Hallitus on keskustellut jäsenmaksujen maksamisaktiivisuudesta ja todennut, että
jäsenmaksutiedotteen lähettäminen sähköpostitse ei ole paras mahdollinen tapa maksujen
keräämiseen. Tehokkaammaksi tavaksi todettiin mukaanpääsy Lääkäriliiton jäsenmaksukeräilyyn ja
mahdolliseen vastaavaan Hammaslääkäriseura Apollonian toimintaan. Toimenpiteet näiden
mahdollisuuksien selvittämiseksi on aloitettu. Samalla jäsenmaksun maksaminen pitäisi tehdä
jäseniä enemmän motivoivaksi.
Lääkärikouluttajan ja hammaslääkärikouluttajan erityispätevyys
Vuonna 2012 erityispätevyystoimikunta on kokoontunut kolmesti, joista yksi videovälitteinen.
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Kolme erityispätevyyshakemusta hylättiin siirtymäaikasäännöksin tehdylle hakemukselle
myönnetyn määräajan umpeutumisen vuoksi.
Hallitus on hyväksynyt joitakin erityispätevyyssäännösten selvennyksiä erityispätevyystoimikunnan esityksen mukaan.
 Sääntöjen mukaan erityispätevyys myönnetään pääsääntöisesti erikoislääkäreille.
Poikkeuksena ovat alat, joilla ei ole erikoislääkärintutkintoa, esimerkkinä lääketieteen
perusopetuksen alat. Näin päätettiin toimia jatkossakin. Päätettiin, että kokeneille





hammaslääkäreille voidaan myöntää erityispätevyys samaa linjaa noudattaen kuin
lääkäreille eli sellaisille aloille, joilla ei ole mahdollista suorittaa erikoishammaslääkärin
tutkintoa. Hakijan kokeneisuus käsitellään tapauskohtaisesti.
Sääntöjen mukaan pätevyyden saaminen edellyttää vähintään kahden vuoden täysipäiväistä
opetustyössä tapahtuvaa palvelua, osa-aikaiselta opettajalta vaaditaan neljä vuotta. Osaaikaisen palvelun minimi on yksi päivä strukturoitua opetusta viikossa. Päätettiin määritellä
kokoaikainen palvelu vähintään 30 h opetustyötä / viikko, kaikki muu on osa-aikaista ja
prosenteista riippumatta vaatimus sille on 4 vuotta palvelua.
Erityispätevyystoimikunnan kauden pituus on vuoden 2013 alusta kolme vuotta; perättäisiä
kausia jäsenellä voi olla enintään kaksi. Toimikunnan jäsenistä voi samanaikaisesti vaihtua
jatkuvuuden ja vaihtuvuuden turvaamiseksi enintään kolme henkilöä. Toimikunnan
kokoonpanossa pyritään erikoisalojen laaja-alaiseen edustukseen.
Toimikunnassa on 10 jäsentä, heistä tulee olemaan erovuoroisia vuoden 2013 alussa kolme
(erovuoroiset arvotaan ensi vaiheessa), sitten 2016 seuraavat kolme ja 2019 loput neljä. Jos
tarvittavaa määrää halukkaita henkilöitä erityispätevyystoimikuntaan ei löydy, voidaan tästä
järjestelystä kuitenkin poiketa.

Hallituksessa on käsitelty meneillään olevaa tutkimusta, jossa on tarkoitus analysoida
siirtymävaiheessa erityispätevyyttä hakeneiden portfolioita. Näyttää siltä, että suurin osa
erityispätevyyksistä ja niihin vaadituista koulutuksista on tapahtunut yliopistojen piirissä.

Yhdistyksen verkkosivut
Yhdistyksellä on omat verkkosivut. Sivujen yhteydessä on intra-sivut hallituksen ja
erityispätevyystoimikunnan käyttöön. Hallitus pitäisi suotavana saada yhdistykselle nettivastaava.

AMEE ja ADEE
Yhdistys on vuonna 2012 jatkanut Association for Medical Education in Europen (AMEE)
institutional member-jäsenyyttä.
Yhdistyksen jäsen Kati Hakkarainen valittiin uudestaan AMEE:n executive boardin jäsenenäksi
toimikaudeksi 2012-15. Hän jatkaa e-learning työryhmän puheenjohtajana (kausi 2011-14).
Yhdistys on jatkanut AMEEn verkkokoulutusfoorumin MedEdWorldin Premium-jäsenyyttä, johon
kuuluu yhdistyksen jäsenille ilmainen MedEdWorldin käyttöoikeus.
AMEEn vuoden 2012 kongressi järjestettiin 25.-28.8. Lyonissa, läsnä oli useita yhdistyksen jäseniä.
Myös Association for Dental Education in Europe (ADEE) vuosittainen kongressi pidettiin
Lyonissa 29.8.-1.9.. Yhdistysläisiä oli läsnä myös ADEEssa.

Koulutustoiminta
Duodecimin ja LKY:n yhteistyössä suunnittelema neljäs Lääkärikouluttajien Kesäkoulu pidettiin 6.8.6.2012 Seilin saaressa, aiheena oli ’Ryhmä; voimavara ja haaste’. Hallituksen nimeäminä LKY:n
edustajina suunnittelutyöryhmässä toimivat Jaana Franck (pj) ja Terhi Karaharju-Suvanto.
Yhdistys on ollut mukana vuoden 2013 Lääkärikouluttajien Kesäkoulun suunnittelussa, hallituksen

nimeäminä LKY:n edustajina suunnittelutyöryhmässä ovat toimineet Jaana Franck ja Terhi
Karaharju-Suvanto. Lisäksi Olli Vainio on ryhmässä Duodecimin edustajana.
Yhdistys on ollut suunnittelemassa Helsingin Lääkäripäiville yhteistyössä NLY:n ja SML:n kanssa
10.1.2013 järjestettävää sessiota, jonka aiheena on uuden lääkärin perehdytys. Yhdistyksen
edustajana suunnittelutyöryhmässä ovat toimineet Leila Niemi-Murola ja Minna Kaila.
Edellisen hallituksen päätöksellä alettiin suunnitella lääketieteen koulutuksen tutkimukseen liittyvää
tieteellistä kokousta, jonka työnimi on ’The 1st Annual Meeting of AMEF’. Tarkoituksena on
järjestää kokous keväällä 2013 Turussa ja hallitus nimesi työryhmään Pekka Käävän, Eeva Pyörälän
ja Essi Varkin ja päätti, että työryhmä voi täydentää myöhemmin itse itseään.
Tarjotakseen yliopiston ulkopuolella toimiville lääkärikouluttajille paremmin tavoitettavissa olevaa
koulutusta hallitus on alkanut selvittää mahdollisuutta verkkokoulutuksen järjestämiseen. Selvitys
on aloitettu kartoittamalla olemassa olevia pedagogisia verkkokoulutuksia.
Tarjotakseen erityispätevyyden mentoreille ja mentoroitaville kouluttamisen / yhteistapaamisen
mahdollisuuksia hallitus on päättänyt pyrkiä tarjoamaan alueellisille lääkäripäiville
koulutuspakettia, jonka jälkeen voitaisiin pitää mentoreille ja mentoroitaville yhteistilaisuus.

