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Lääkäripäivien ohjelmaehdotukset 
 
Hyvä kollega! 
 
Lääkäripäivien suunnittelu on aloitettu. Kutsumme jälleen lääkäriyhdistyksiä ja alaosastoja 
yhteistyöhön, jotta saamme koottua korkeatasoisen, ajankohtaisen ja mielenkiintoisen 
ohjelman. 
 
Lääkäripäivät järjestetään vuonna 2022 viikolla 4: keskiviikosta perjantaihin 26.-28.1.2021.  
Lääkäripäivien tapahtumamuoto päätetään myöhemmin. Kurssit on hyvä suunnitella 
virtuaaliseen tapahtumaan sopivaksi. Päätös tapahtumamuodosta pyritään saamaan 
kevään aikana tai viimeistään alkusyksystä.  
 
Lääkäripäivät tavoittaa erityisesti terveyskeskus- ja työterveyslääkäreitä sekä erikoistuvia. 
Toivomme ohjelmaehdotuksia, jotka tukevat edellä mainittujen kollegoiden käytännön 
kliinistä työtä. Kannustamme ottamaan suunnitteluun mahdollisuuksien mukaan 
kohderyhmän edustajia. 
 
Ensi vuonna tapahtuman teemana on ”Digitaalisuus – hyötyvätkö lääkäri ja potilas?”. 
Toivomme kliinisten kurssien lisäksi ohjelmaehdotuksia, jotka liittyvät vuoden teemaan:  

Potilaan kykyyn ajaa omia asioitaan vaikuttavat mm. kulttuuri, voimavarat, valveutuneisuus, 
koulutus, ikä, sosiaalinen asema, maantiede, kyky tiedonhakuun, yksinäisyys, 
mielenterveys, stressi, päihdekäyttäytyminen, aktiivisuus.  Kuinka iäkkäät potilaat ja 
kehitysvammaiset selviävät digitaalisessa maailmassamme? Entä näkö- ja 
kuulovammaiset? Entä jos henkilöllisyystodistusta ei ole? Kuinka paperiton potilas osaa 
hakeutua hoitoon ja saa hoitoa? Lääkäri on jatkuvan haasteen edessä kohdatessaan 
potilaita hyvin erilaisista lähtökohdista.  Potilaan ja lääkärin roolit muuttuvat alati 
terveydenhuollossa. 

Sähköiset järjestelmät voivat lisätä turvallisuutta tai vähentää sitä. Virtuaalisia sovelluksia 
lääketieteestä on keskimäärin pidetty turvallisena ja teknisen kehityksen palvelevan 
terveydenhuoltoa. Kuinka suojaamme dataa tietomurroilta, kuitenkin riittävän tiedonkulun 
mahdollistaen?  
  
Disinformaatio leviää kulovalkean tavoin verkossa. Tutkitun tiedon merkitys 
terveysasioissa korostuu. Mitä lääkäri voi tehdä, jotta näyttöön perustuva tieto on potilaan 
saatavilla ja hän tunnistaa sen? Osaako media jo välttää vääränlaista 
vastakkainasettelua? Oikea tieto oikeaan aikaan – uskallammeko osallistua julkiseen 
keskusteluun? 
 
 



Ohjelmaehdotus voi olla: 
 

• Kurssi. Kurssien kesto voi vaihdella 1,5 tunnista koko päivään. Myös 
pienryhmäkurssien kesto voi vaihdella, ja ne voidaan toteuttaa myös 
Messukeskuksen ulkopuolella. Myös aiempien vuosien parhaita 
kursseja voidaan uusia. 

• Näkökulma-lavan debatti: Toivomme aiheita, jotka herättävät 
keskustelua, ristiriitaisiakin mielipiteitä ja tunteita. Debatin kesto on 1 
tunti. 

 
Haluamme panostaa pedagogisesti vaikuttaviin kursseihin.  

• Kiinnitämme huomiota siihen, että ehdotuksessa kuvataan selkeästi  
koulutuksen osaamistavoitteet (haluttu muutos kurssiosallistujien  
osaamisessa tai toiminnassa) sekä tavoitteita tukevat  
oppimismenetelmät ja kouluttajat. 

• Pyydämme määrittelemään kurssin kohderyhmän. Kuka siitä erityisesti 
hyötyy? 

• Toivomme, että kurssilla on napakka ja iskevä nimi.  

• Osallistujat arvostavat käytännönläheistä otetta ja potilastapauksia 

• Kursseilla on mahdollisuus käyttää aktivoivia oppimismenetelmiä kuten 
älylaitteilla suoritettavia äänestyksiä. 

• Toivomme, että kurssin toteuttaja viestii aktiivisesti kurssista ja liittää 
ohjelmaehdotukseen ideoita omasta osuudestaan sen 
ennakkomarkkinoinnissa. 

• Edelliseen kurssitarjontaan pääsee tutustumaan linkistä 
https://laakaripaivat.fi/2021/kurssit/ 
 

Ehdotukset pyydämme toimittamaan 9.3. – 15.4.2021: 
 
Ilmoittaudu ohjelman ehdottajaksi: 
https://registration.contio.fi/laakariliitto/Registration/Login?id=1117-Laakari2022-238 
Kirjauduttuasi yllämainitussa osoitteessa saat sähköpostiisi linkin luennoitsijaportaaliin, 
johon voit tehdä ohjelmaehdotuksia. Säilytä sähköpostissa saamasi linkki mahdollisia 
muokkauksia varten. 
 
 
HUOM. 15.4.2021 jälkeen ehdotuksia ei voi enää jättää.  
 
Lisätietoja: 
Lääkäripäivien ohjelmaryhmän puheenjohtaja leila.niemi-murola@hus.fi  
varapuheenjohtaja jussi.merenmies@helsinki.fi 
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