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Tausta
Tämä ohje on tarkoitettu noudatettavaksi Suomen Ortopediyhdistys ry:n (SOY)
nimissä tai sen kanssa yhteistyössä toteutettavien koulutusten suunnittelussa ja
järjestämisessä. Tämän ohjeen lisäksi SOY noudattaa Suomen Lääkäriliiton
julkaisemia yleisiä eettisiä ohjeita lääketieteellisen koulutuksen järjestämisestä.
Ohjeen on laatinut SOY:n hallitus toimikaudella 2015, ja sen perustana on toiminut
kurssien ja koulutusten järjestelytoimikunnille ja ortopedian ylilääkäreille suunnattu
”koulutuksen eettiset pelisäännöt” -kysely.
Koulutusten ja kurssien Faculty
Suomen Ortopediyhdistyksen ja erikoisalayhdistysten järjestämä suomalainen
asiantuntijakoulutus on tärkeää jotta kotimaista ammatillista osaamista sekä tietotaitoa voidaan kehittää ja ylläpitää tehokkaasti ja asianmukaisesti. Koulutuksissa
tulee täten korostaa erityisesti korkeaa akateemista tasoa, josta koulutuksen
facultyssa vastaa ortopedian ja traumatologian erikoisalan professori, dosentti tai
käsiteltävän aiheen osalta muuten erityistä ammattitaitoa, tietoa ja akateemisuutta
omaava jäsen. Erikoislääkäritasoisella käytännön koulutuksella on myös tärkeäksi
todettu rooli SOY:n järjestämässä ja suosittelemassa koulutustarjonnassa.
Koulutuksen sijainti ja kesto
Koulutuksen sisältö, rakenne ja akateeminen anti ovat sijaintia ja kestoa tärkeämpiä
arviointiperusteita. Tapahtuman suunnittelussa on sen sisältö sekä koulutuksellinen
ja tieteellinen arvo täten asetettava koulutuksen lähtökohdaksi. Koulutuspaikan tulee
kuitenkin sijaita liikenteellisesti helposti saavutettavissa, mieluiten EU-alueella eikä
sijainti saa vaikeuttaa koulutuksen saavutettavuutta.
Koulutuspäivien rakenteen ja keston tulee pääosin vastata virkatyöaikaa. Ylitykset
ovat kuitenkin mahdollisia mikäli koulutuspäivän pidentäminen on perusteltua
koulutuksen kokonaiskeston lyhentämiseksi, jolloin koulutuksen saatavuus paranee
ammattiuran kaikissa vaiheissa.
Osallistumisen kontrollointia voidaan käyttää järjestäjän taholta tapahtuman
kehittämiseen ja laaduntarkkailuun.
Vapaam uotoinen ohjelm a
Opiskelun monimuotoisuutta ja erilaisia oppimismenetelmiä voidaan soveltaa
oppimistuloksen parantamiseksi. Vapaamuotoinen ohjelma on hyväksyttävää mikäli
se ei heikennä koulutuksen tieteellistä sisältöä, ohjelma liittyy ammatilliseen ja
tieteelliseen keskusteluun kaikkien koulutukseen osallistujien kesken, sekä on

koulutuksen järjestäjän organisoimaa esim. luentotauoilla. Oheisohjelman, mikäli sitä
on, tulee täten palvella koulutuksen sisältöä.
Koulutuksen kustannukset ja rahoitus
SOY:n järjestämän koulutuksen kustannusten kattamiseen voidaan käyttää
ulkopuolista rahoitusta, yhdistyksen rahallista tukea ja osallistumismaksuja.
Suositeltavaa on hankkia rahoitusta useilta eri tahoilta, lääketieteellisiltä tai harkiten
ja soveltaen myös lääketieteen ulkopuolisilta tahoilta.
Mainonnan ja koulutuksen tieteellisen sisällön tulee erottua selkeästi toistaan
koulutustapahtumassa ja sen materiaaleissa.

Promedico suositus täydennyskoulutuksesta
Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto 11.4.2007:
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1460109/20422295/1354084793690/suositus_t
aydennyskoulutuksesta.pdf?token=XdcdMFECVEctd9jLSLYb8UQnOKk%3D
UEMS
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MEDICAL
SPECIALISTS)
koulutuksen
akkreditointiohje:
http://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0008/1205/UEMS_2012.30__Accreditation_of_Live_Educational_Events_by_EACCME_-__ADOPTED.pdf

