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Seminaariopetus toteutetaan syksyn 2020 aikana etänä Teamsissä

• Kevään -20 aikana seminaariopetusta toteutettiin etäopetuksena Zoomin välityksellä, mutta 
tietoteknistä alustaa on vaihdettu syyslukukaudelle. Zoomin kanssa ilmeni teknisiä yhteysongelmia, ja 
sen tietoturvaongelmat ovat johtaneet varovaisuuteen käytössä monissa organisaatioissa. Teams on 
turvallisempi valinta. 

• Etäopetusta jatketaan toistaiseksi. Riippuu täysin koronaepidemian kulusta, kuinka kauan.

• Seminaariesitykset tallennetaan, ja niitä voi tarvittaessa jälkikäteen seurata sähköpostitse saadun linkin 
avulla. Jatkossa näille esityksille pyritään rakentamaan säilytyspaikka HUS-intraan. 

• Seuratkaa blogisivuja!

• Muistakaa tietoturvakysymykset etäopetuksessa! Jos seminaarissa esitellään potilastapauksia, niiden 
sisältö on (anonymiteetista huolimatta) luottamuksellista ja vaitiolovelvollisuuden alaista.  



asetusmuutos



asetus 55/2020:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen 
erityiskoulutuksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

Erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksessa tai yleislääketieteen erityiskoulutuksessa tämän asetuksen 
voimaan tullessa olevaan, johon sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, voidaan 
hänen niin halutessaan soveltaa kyseisiä säännöksiä vuoden 2029 loppuun.



2 § Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen tavoitteet

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää lääkäri tai hammaslääkäri 
erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan ja antaa hänelle valmiudet alansa erikoislääkärin tai 
erikoishammaslääkärin tehtäviin. 

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutettavalle valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen, 
erikoisalansa ja oman työyhteisönsä kehittämiseen sekä toimimiseen erikoislääkärinä tai 
erikoishammaslääkärinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. 

Koulutuksen tulee antaa erikoislääkärille ja erikoishammaslääkärille valmiudet hallita vaativia erikoisalansa 
diagnostisia menetelmiä sekä suunnitella ja toteuttaa erikoisalansa vaativa sairauksien ennaltaehkäisy ja 
hoito yksilö- ja väestötasolla. 

Koulutuksen tavoitteena on lisäksi, että lääkäri ja hammaslääkäri saavat valmiudet terveydenhuollon 
johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä oppimisen ohjaamiseen ja 
osaamisen arviointiin työyhteisössään.



4 § Erikoislääkärikoulutuksen järjestäminen

Erikoislääkärikoulutus järjestetään seuraavissa koulutusohjelmissa, joiden vähimmäispituus
täysipäiväisenä ohjattuna opiskeluna on viisi vuotta:
…
23) lastenpsykiatria;

30) nuorisopsykiatria;

32) oikeuspsykiatria; 

37) psykiatria;

…

Erikoislääkärikoulutuksen yhteisistä osuuksista voidaan muodostaa yhteinen koulutusrunko, jos se on 
perusteltua yhteisen aineksen laajuuden ja erikoislääkärin tehtävissä tarvittavien valmiuksien vuoksi.



6 § Erikoislääkärikoulutuksen suorittaminen

Erikoislääkärikoulutuksen suorittamiseksi lääkärin tulee:

1) suorittaa hyväksytysti 4 §:n 1 momentissa tarkoitetussa koulutusohjelmassa vaadittu käytännön koulutus 
kouluttajan ohjaamana yliopiston hyväksymässä erikoisalan koulutukseen tarkoitetussa virassa, toimessa tai 
tehtävässä sekä osallistua tänä aikana yliopiston hyväksymällä tavalla säännölliseen toimipaikkakoulutukseen;

2) suorittaa yliopiston hyväksymä teoriakoulutus;

3) osallistua oman oppimisensa ja koulutuksensa toimivuuden kehittämiseen ja arviointiin;

4) osoittaa yliopistojen yhdessä ja yhtenäisesti määrittelemällä tavalla, että hänellä on erikoislääkäriltä 
vaadittava osaaminen.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta koulutuksesta vähintään yhdeksän kuukautta tulee suorittaa terveyskeskuksessa. Muualla 
kuin yliopistosairaalassa tapahtuvan koulutuksen pituuden tulee olla yhdeksän kuukauden terveyskeskuspalvelun lisäksi vähintään yksi 
vuosi.Yliopistollisessa sairaalassa tapahtuvan koulutuksen pituuden tulee olla vähintään yksi vuosi … Koulutusjärjestelyistä tulee huolehtia 
alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen huomioon erikoistumiskoulutuksen tavoitteet sekä palvelujärjestelmän osaamistarpeet 
ja koulutusmahdollisuudet.



Minkä opinto-oppaan mukaan kukin erikoistuu?

• Ennen vuotta 2015 (2003 jälkeen) psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen aloittaneet erikoistuvat 
vanhojen opinto-oppaiden mukaisesti. Aikaa on vuoden 2029 loppuun. Vanhimman 2003 asetuksen 
mukaan erikoistuvilla aikaa 2020 loppuun. Vuonna 2030 automaattinen siirto uuteen järjestelmään.

• Opinto-oikeuden ilmoittautumismenettelyllä 1.2.2015 jälkeen saaneet voivat halutessaan siirtyä 
uuteen järjestelmään, mikäli niin haluavat. Siirtymä on sitova ja peruuttamaton. Yksinkertainen 
ilmoitusmenettely, johon liittyvä kaavake julkaistaan pian.

• Hakumenettely on ollut voimassa 1.1.2019 alkaen, ja kolmas hakukierros nyt syyskuussa. 

• Uusi kansallinen opinto-opas on julkaistu 1. elokuuta ja koskee kaikkia 1.2.2020 jälkeen opinto-
oikeuden saaneita. Vuonna 2019 hyväksytyt käyvät koejakson, mutta voivat valita asetusten välillä.

• Erikoisalaa tai yliopistoa vaihtavan erikoistuvan lääkärin on osallistuttava (tarvittaessa uudelleen) 
valintamenettelyyn. 

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/ammatillisen-jatkokoulutuksen-rakenne-ja-suorittaminen



Runkovaiheen rooli muuttuu uuden asetuksen myötä

• Psykiatrian aloilla on tähän asti ollut opinto-oppaassa yhteinen runkovaihe, mutta näin 
ei enää ole uudessa 2020 opinto-oppaassa.

• Psykiatrian alojen erikoislääkärikoulutuksissa (paitsi lastenpsykiatriassa) runkovaihe-
termi säilyy teoreettisessa koulutuksessa, ja sama monivalintatentti kautta Suomen.

• Opinto-oppaassa on kuvattu runkovaiheen tentin vaatimukset.

• Kliinisissä palveluissa ei enää erotella runkovaiheen ja eriytyvän vaiheen palveluita. 



valintamenettely on nyt käytössä



Hakuaika

Syksy 2020: HAKUAIKA 1.9.2020 klo 08:00 - 14.9.2020 klo 15:00

Kevät 2021: HAKUAIKA 1.2.2021 klo 08:00 - 15.2.2021 klo 15:00

Psykiatriaan on sekä syksyllä että keväällä 7 aloituspaikkaa (yht. 14).
Haku tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku –portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi

Tulosten julkaiseminen

Syksy 2020: viimeistään 17.12.2020

Kevät 2021: viimeistään 27.5.2021



Alkupisteet 
 
Erikoislääkärikoulutus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkupisteytys/erikoislääkärikoulutus  

Työkokemus 10 p 
Tieteellinen kokemus 8 p 

Ensisijaisuus 2 p 
Yhteensä 20 p 



Työkokemuksen pisteytys erikoislääkärikoulutuksessa: enintään 10 p*

I Terveyskeskustyö: enintään 2 p

Alle 9 kk 0 p

9 kk 2 p

II Työkokemus erikoisalalta, jolle on hakemassa: enintään 6 p

Yleislääketieteessä yli 9 kk menevä terveyskeskustyö

1 p/kk, enintään 6 kk 0-6 p

III Työkokemus muulta erikoisalalta**: enintään 2 p

Alle 3 kk 0 p

3 kk-alle 6 kk 1 p

6 kk ja sen yli (yhdeltä tai kahdelta erikoisalalta, yhden alan osuus väh. 3 kk). 2 p

Työkokemuksen pisteytys



Tieteellisen kokemuksen pisteytys erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa: enintään 8 p

Tohtorin tutkinto * lääketieteen tai hammaslääketieteen alalta 8 p

Vähintään 3 lääketieteen tai hammaslääketieteen tieteellistä JUFO-julkaisua (tasot 1-3) 6 p

Jonkin muun alan kuin lääketieteen tai hammaslääketieteen tohtorin tutkinto 4 p

1-2 lääketieteen tai hammaslääketieteen tieteellistä JUFO-julkaisua (tasot 1-3) 2 p

Hakija on hyväksytty (opinto-oikeus olemassa) lääketieteen tai hammaslääketieteen tohtoriopiskelijaksi suomalaiseen
yliopistoon

1 p

*suomalainen, yliopistolaissa (558/2009) 7 §:ssä tarkoitettu, tai vähintään suomalaista tohtorin tutkintoa vastaava. Epäselvissä
tapauksissa erikoisalan vastuuhenkilö päättää tohtorin tutkinnon kelpaavuudesta.

Tieteellisten ansioiden pisteytys



Hakumenettely pähkinänkuoressa:

• Haku koulutukseen kahdesti vuodessa.

• Valtakunnallinen sähköinen hakujärjestelmä 
Opintopolku.

• Hakijat pisteytetään työkokemuksen ja 
tieteellisten ansioiden perusteella.

• Hakijat laativat motivaatiokirjeen.

• Strukturoidussa haastattelussa neljä teemaa:
1. kokemus ja motivaatio (3p),  
2. tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot (3p), 
3. erikoisalakohtaiset kysymykset (2p), 
4. erityistaidot ja  paineensietokyky (2p)

• Lopullinen hyväksyntä puolen vuoden 
koejakson jälkeen.



koejakso



Koejakso

Koejakson tavoitteet
Koejakson tavoitteena on arvioida erikoistujan soveltuvuus erikoisalalle. 

Koejakson myötä erikoistujalle on: 
 muodostunut kattava kuva erikoisalan sisällöstä, työtehtävistä, tavallisimmista toimenpiteistä ja vaatimuksista; 
 muodostunut käsitys omasta valmiudesta toimia alalla; 
 varmistunut kiinnostus ja motivaatio kouluttautua alalle. 

Koejaksolla kouluttajat arvioivat erikoistujan:  
 kiinnostusta hakea tietoa ja kehittää osaamistaan; 
 valmiuksia työskennellä erikoisalalle tyypillisissä tiimeissä ja työyhteisössä; 
 valmiuksia erikoisalalle tyypillisissä työtehtävissä ja toimenpiteissä; 
 suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustaitoja niin potilaiden, omaisten kuin kollegojen sekä moniammatillisen tiimin kanssa 

kommunikoitaessa; 
 mahdollisia erityisosaamista ja paineensietokykyä suhteessa erikoisalan vaatimuksiin. 

Koejakson hyväksytty suoritus on edellytys lopullisen opinto-oikeuden saamiselle. Koejakson aikana seurataan erikoistujan osaamisen 
kehitystä ja motivoituneisuutta strukturoidun arviointilomakkeen avulla. Koejakson arviointi tapahtuu ennalta sovittujen ja tiedoksi 
annettujen osaamistavoitteiden mukaisesti.



• Koejakso suoritetaan ensisijaisesti yhtäjaksoisesti yhdessä paikassa. Se on sekä erikoistujan että 
koejaksosta vastaavien henkilöiden etujen mukaista, koska sitä kautta ehtii muodostua riittävän kattava 
kuva erikoistujan osaamisen karttumisesta. 

• Koejakson aikana työ erikoisalalla suoritetaan ensisijaisesti kokopäivätyössä. Mikäli työlle asetetut 
tavoitteet saavutetaan, se on mahdollista suorittaa myös osapäiväisenä. Osa-aikainen työ on kuitenkin 
oltava vähintään 50 % kokopäivätyöstä, eli vähintään 19,125h/vko kokopäivätyöstä. Kertymä lasketaan 
suhteessa tehtyyn työaikaan. Osa-aikatyössä suoritettu koejakso on suoritettava kahden vuoden sisällä 
määräaikaisen opinto-oikeuden saamisesta. 

Koejakson suorittaminen



Keskustelut erikoistujan kanssa:

Koejakson aikana nimetty lähikouluttaja käy erikoistujan kanssa kolme erillistä keskustelua: aloituskeskustelu, välikeskustelu sekä
loppukeskustelu.

Aloituskeskustelussa lähikouluttaja ja erikoistuja laativat henkilökohtaisen tavoitteellisen suunnitelman ja sopivat koejakson
tavoitteet. Erikoistuja saa tietoonsa hyväksytyn koejakson osaamistavoitteet.

Välikeskustelussa lähikouluttaja ja erikoistuja käyvät läpi sitä, miten erikoistuja on saavuttanut henkilökohtaiset osaamistavoitteet.
Kouluttaja antaa rakentavaa ja tarvittaessa korjaavaa palautetta. Lähikouluttaja ja erikoistuva pohtivat yhdessä tavoitteet koejakson
loppuosalle ja millä osaamisalueilla erikoistuva voisi vielä kehittyä.

Loppukeskustelussa lähikouluttaja, lähiesimies (tai lähikouluttajan valtuuttama(t) henkilö(t) koejakson suorituspaikasta) ja erikoistuja 
arvioivat, miten erikoistuja on saavuttanut jaksolle asetetut osaamistavoitteet, sekä miten hänen erityisosaamisensa ja erikoisalalla 
tarvittavat valmiutensa ovat kehittyneet koejakson aikana. Mikäli jokin osa-alue on arvioitu puutteelliseksi ja/tai koejaksoa ei ole 
suoritettu hyväksytysti, suunnitellaan jatkotoimenpiteet. 

Arviointilomake toimitetaan ensin vastuuhenkilölle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle, joka tekee lopullisen päätöksen siitä, onko 
koejakson suoritus hyväksyttävä. Vastuuhenkilön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittama arviointilomake toimitetaan
tiedekunnan opintohallintoon. 



PSYKIATRIAAN ERIKOISTUVAN KOEJAKSO 

1. Lyhyt kuvaus Jatkaakseen erikoislääkärikoulutustaan koejakson jälkeen, psykiatriaan 
erikoistuvan lääkärin on osoitettava hallitsevansa seuraavia keskeisiä 
tiedollisia ja taidollisia kokonaisuuksia. 

2. Keskeiset CanMEDS-
roolit 

Lääketieteellinen osaaminen  
Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
Toiminnan johtaminen ja tiedon hallinta 
Ammatillisuus 

3. Suoritusta koskevat 
odotukset 
- tiedot 
- taidot 
- asenteet 

Koejaksolla psykiatriaan erikoistuva lääkäri on osoittanut riittäviä valmiuksia 
seuraavilla osa-alueilla (yksikön kliininen luonne ja toiminta huomioiden) 
Lääketieteellinen osaaminen 

- psykiatrisen anamneesin kokoaminen ja jäsentäminen 
- psykiatrisen statuksen tekeminen 
- keskeisten psykiatrisen oiremittarien käyttö ja tulkinta  
- diagnoosin muodostaminen eri psykiatristen häiriöiden diagnostiset 

kriteerit huomioiden 
- kiireellisen hoidon tai sairaalahoidon arviointi 
- psykiatrisen hoidon (lääkehoidon, psykososiaalisten hoitojen) ja 

kuntoutuksen perusperiaatteet 
- tuntea ja soveltaa Mielenterveyslakia sekä muita potilaan hoidon 

kannalta keskeisiä lakeja ja asetuksia  
- yksilöllisen hoitosuunnitelman laatiminen 

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
- rauhallinen, empaattinen, selkeä ja potilasta kunnioittava sanallinen ja 

sanaton viestintä  
- selkeä ja jäsentynyt kirjallinen kommunikaatio potilas- ja 

viranomaisasiakirjoissa 
Toiminnan johtaminen ja tiedon hallinta 

- toimiminen moniammatillisessa tiimissä 
- oman työn hallinta  
- ymmärtää milloin on tarve konsultoida  
- jatkuva ammatillinen oppiminen  
- käyttää digitaalisia työvälineitä tiedon etsimiseen ja kommunikaatioon 

Ammatillisuus 
- säilyttää ammatillisuutensa erilaisissa vuorovaikutussuhteissa 
- tunnistaa omat osaamisen ja jaksamisen rajat ja etsiä tarpeen mukaan 

neuvoja ja tukea  
- eettisesti vastuullinen ammatillinen toiminta 

4. Ehdotuksia 
arviointimenetelmiksi 
- miten arvioit 
edistymistä 

Hoitosuunnitelmien suunnittelu lähiohjaajan kanssa ja laadittujen 
hoitosuunnitelmien yhteinen arviointi, hoitosuunnitelma-/potilastapaamisen 
seuranta, potilastapauskeskustelut lähiohjaajan kanssa. 

5. Suositus 
- voimassaoloaika 

Erikoistuvalla ei ole 
edellytyksiä jatkaa 
erikoislääkärikoulutusta. 

Erikoistuva tarvitsee 
vielä harjoitusta. 
 

Hyväksyn erikoistuvan 
suorituksen. 

Päiväys ja allekirjoitus 
 

   

 

Koejakson yleiset osaamistavoitteet

• Koejaksoa koskevat yleiset osaamistavoitteet on koottu 
yhdeksi dokumentiksi.

• Jäsennetty CanMeds-mallia mukaillen neljään alueeseen
• lääketieteellinen osaaminen
• vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
• toiminnan johtaminen ja tiedon hallinta
• ammatillisuus

• Toimipaikkakohtaisia tavoitteita on jatkossa tarpeen 
muokata.



valtakunnallinen opinto-opas voimassa 1.8.2020 alkaen





Erikoisalan vastuuhenkilö on alansa asiantuntija (professori, dosentti tai vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut), joka vastaa erikoisalansa
koulutusohjelman sisällöstä, toteuttamisesta ja valtakunnallisesta kehittämisestä. Vastuuhenkilön tehtävänä on hyväksyä erikoistuvan lääkärin
henkilökohtainen koulutussuunnitelma sekä seurata ja arvioida erikoistuvan oppimisen edistymistä. Vastuuhenkilö hyväksyy opintosuoritukset osaksi
erikoistuvan koulutuskokonaisuutta.

Kuulustelija Yliopisto nimeää kullekin omassa yliopistossa edustetulle erikoisalalle vähintään yhden kuulustelijan, joka ilmoitetaan valtakunnalliseen
kuulustelijarekisteriin…

Kouluttajalääkäri/koulutusvastuulääkäri (kova-lääkäri) ovat erikoislääkärikoulutuksen koordinoinnista vastaavia erikoislääkäreitä, jotka toimivat
yhteistyössä erikoisalan vastuuhenkilön kanssa.

Koulutuspaikka on yliopiston hyväksymä sairaala, terveyskeskus tai muu yksikkö, jossa erikoistuva suorittaa käytännön koulutusta.
Yliopistosairaalan ulkopuolisten koulutuspaikkojen kanssa laaditaan erillinen koulutuspaikkasopimus. Ks. kriteerit kappaleesta Koulutuspaikat.
Koulutuspaikka valitsee erikoistuvat koulutusvirkoihin ja vastaa siitä, että erikoistuvalla lääkärillä on riittävä ammattipätevyys ja kielitaito.

Koulutuspaikan vastuuhenkilö vastaa oman, yliopistosairaalan ulkopuolisen koulutuspaikkansa osalta koulutusedellytyksistä ja koulutuksen
toteutumisesta. Hän voi myös osallistua erikoistuvan kouluttamiseen ja arviointiin.

Lähikouluttajana toimivat kaikki alan erikoislääkärit. Lähikouluttaja antaa käytännön koulutusta, ohjaa erikoistuvaa lääkäriä tämän työtehtävissä ja
arvioi erikoistuvan osaamista.

Lähiohjaaja on yliopiston hyväksymä, kouluttajavalmennuksen suorittanut yleislääketieteen erikoislääkäri tai kokenut terveyskeskuslääkäri, joka
ohjaa YEK-vaiheen ja muiden alojen terveyskeskusjaksoa.

Tuutori/Mentori on erikoistuvan lääkärin ammatillisen kasvun tukija.

Erikoistuva lääkäri noudattaa yleisiä koulutusvaatimuksia ja oman koulutusohjelmansa opetussuunnitelmaa. Erikoistuva laatii henkilökohtaisen 
koulutussuunnitelman ja osallistuu oman osaamisensa arviointiin ja koulutuksen kehittämiseen

Erikoislääkärikoulutuksen toimijat: opinto-oppaan terminologiaa



Koulutuksen yleiskuvaus

Psykiatrian erikoislääkärikoulutus koostuu kliinisestä työstä, siihen liittyvistä lähiohjauksesta, 
työnohjauksesta, osaamisen arvioinneista ja taitojen kehittymistä tukevasta palautteesta sekä 
teoriakoulutuksesta ja erikoislääkärikuulustelusta. 

Koulutuksen alussa on 6 kuukauden koejakso, joka erikoistuvan on suoritettava hyväksytysti saadakseen 
lopullisen hyväksynnän erikoislääkärikoulutukseen. 

Monipuolisen kliinisen työn avulla erikoistuva saa laajan kokemuksen erilaisista potilasryhmistä ja 
toimintaympäristöistä, harjaantuu niiden edellyttämissä kliinisissä ja hallinnollisissa taidoissa sekä sisäistää 
ammattiroolin vaatimukset. 

Teoriakoulutus perehdyttää erikoistuvan psykiatrian keskeiseen tietoperustaan sekä tiedon soveltamiseen 
käytännön työssä. Sen alkuvaiheeseen kuuluu yhden vuoden mittainen kaikille psykiatrian aloille yhteinen 
teoreettinen runkokoulutus, jonka jälkeen osaamista arvioidaan monivalintatentillä. 
Runkokoulutuskuulustelu on suoritettava viimeistään 2 vuoden koulutuksen jälkeen ja ennen kolmannen 
vuoden alkua. 



Koulutusohjelman suorittaminen

Koulutusohjelman vähimmäispituus täysipäiväisenä ohjattuna opiskeluna on 5 vuotta, 
mutta pääsääntöisesti koulutusohjelman tavoitteiden saavuttaminen vaatii 
erikoistuvalta lääkäriltä noin 6 vuotta.
Koulutusajasta 9 kuukautta tulee suorittaa terveyskeskuksessa. 
Vähintään 1 vuosi tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella ja vähintään 1 vuosi 
koulutuksesta tulee suorittaa yliopistosairaalassa.



Käytännön koulutus

Jokaiselle koulutuksessa olevalle laaditaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma koulutusohjelman 
vastuuhenkilön tai hänen valtuuttamansa kouluttajan kanssa. 

Kliinisen työn tavoitteena on taata jokaiselle erikoistuvalle lääkärille monipuolinen koulutus ja 
kokemustausta erilaisista potilasryhmistä sekä toimintaympäristöistä. 

Enintään 12 kuukautta koulutuksesta voidaan suorittaa yhdessä toimipisteessä. 

Psykiatrian erikoisalan käytännön koulutuksesta vähintään 12 kuukautta tulee suorittaa 
ympärivuorokautisella sairaalaosastolla (tavoitteena perehtyä sairaalahoitoa vaativien vaikeiden 
mielenterveyshäiriöiden hoitoon sekä asiaan liittyvään lainsäädäntöön), vähintään 12 kuukautta 
avohoidon poliklinikkatyössä ja vähintään 12 kuukautta muissa yksiköissä (esimerkiksi yleissairaala-, 
neuro-, päihde- tai vanhuspsykiatrian yksiköt, syömishäiriöyksiköt). 

Psykiatriseen etupäivystykseen tulee osallistua vähintään 24 kuukauden ajan.



Toimipaikkakoulutus
• Asetuksen vaatiman teoriakoulutuksen perustan muodostaa yliopiston 

tarjoama tai hyväksymä säännöllinen toimipaikkakoulutus. Se sisältää luentoja, 
seminaareja ja muita opetusmuotoja. 

• Toimipaikkakoulutus kattaa sisällöltään ydinainesanalyysissä kuvatun 
psykiatrian keskeisen tietoperustan. 

• Toimipaikkakoulutuksen järjestävät yliopistot tai yliopistojen hyväksymät 
koulutuspaikat koulutuspaikkasopimuksen mukaisesti työaikana vähintään 2-5 
h/viikossa. 

• Erikoistuvien edellytetään osallistuvan toimipaikkakoulutukseen koko 
erikoistumiskoulutuksensa ajan. Suoritettu toimipaikkakoulutus vanhenee 10 
vuoden kuluessa.



Erikoistuvan lääkärin ohjaus, oppimisprosessin seuranta ja osaamisen arviointi

• Koulutuksen etenemistä seurataan sähköisen lokikirjan avulla, mikä edesauttaa koulutuksen 
dokumentointia ja laadunvarmistusta. Lisäksi erikoistuva lääkäri arvioi omaa oppimistaan ja on 
mukana koulutuksen kehittämisessä.  

• Psykiatrian tiedollista oppimista arvioidaan koulutuksen alkuvaiheen jälkeen kirjallisella 
kuulustelulla ja kliinisiä taitoja arvioidaan strukturoiduin menetelmin vähintään kerran vuodessa. 

• Erikoistuvalle lääkärille laaditaan yksilöllinen koulutussuunnitelma. Hän saa säännöllistä, 
viikoittaista lähiohjausta, ja hänellä on käytännön koulutusjaksonsa aikana nimetty 
koulutusvastuulääkäri. 

• Erikoistuvan lääkärin koulutusohjelmaan kuuluvat myös säännölliset palautekeskustelut 
lähikouluttajan, koulutusvastuulääkärin tai koulutuspaikan vastuuhenkilön kanssa.



kysymyksiä tai kommentteja?


