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Osaaminen psykiatrian 
erikoislääkärikoulutuksessa
1. Alustus – Tiina Paunio

2. Mitä osaamisperustaisuudella tarkoitetaan, kuinka se ilmenee 
erikoislääkärikoulutuksessa? – Leila Niemi-Murola

3. Osaaminen psykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa  - yleiskuva – TP

4. Tahdosta riippumattoman hoidon arvio – Salla Koponen

5. Diagnostinen arvio – Tuukka Raij

6. Vaativan hoitosuunnitelman teon arvio – Jonna Levola

7. Keskustelua



Osaaminen psykiatrian erikoislääkärin koulutuksessa 
- yleiskuva

• Erikoislääkärikoulutus muuttui osaamisperustaiseksi

• Valtakunnallisesti yhteneväiset osaamistavoitteet ja sisällöt

• Tiedollinen ja taidollinen ydinainesanalyysi



• Koejakso

• Jatkuva osaamisen arviointi (mini-CEX)

• EPA-arviointi

Osaaminen psykiatrian erikoislääkärin koulutuksessa 
- osaamisperustaisuus



Osaaminen psykiatrian erikoislääkärin koulutuksessa 
– EPA-arviointi

EPA Kuinka monta kertaa Tavoitetaso

Tarkkailun 
toteuttaminen ja 
tarkkailulausunto

Vähintään 1x Taso 4: erikoislääkärin osaamistaso

Diagnostinen arvio 3x, eri pt-ryhmissä: 
(1) Psykoosi, (2) MAH, (3) 
Pers.häiriö/neupsy

Taso 4: erikoislääkärin osaamistaso

Yksilöllinen
hoitosuunnitelma

2x 1. kerta taso 3: osaa tehdä 
erikoislääkärin tuella
2. taso 4: erikoislääkärin osaamistaso

Luotettavasti osoitettu pätevyys (entrustable professional activity, EPA)

Niemi-murola, L. Luotettavasti osoitettu pätevyys (EPA) uudistaa erikoislääkärikoulutuksen käytäntöä. Lääketieteellinen aikakauskirja duodecim 
2017;133(1):77-83



Koejakso
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 
 

   

 

• 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.

Koejakson yleiset osaamistavoitteet



Jatkuva osaamisen arviointi


