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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



Mistä päivittyvää tietoa?

HY / Psykiatria
• Google: blogs + psykiatria -> ohjaa psykiatria el-koulutuksen (HY) etusivulle
• https://blogs.helsinki.fi/psykiatria-erikoistuminen/osaamisperustaisuus/

Valtakunnallinen erikoislääkärikoulutus
• https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/etusivu
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EPAt prosessina

• Erikoistuva on vastuussa siitä, että vaadittavat EPAt tulee erikoistumisen
aikana suoritettua

• Huomio! Tarkkailujakso-EPA silloin kun on sellaisella osastolla työjaksolla, voi joissain
tilanteessa olla tarkoituksenmukainen suorittaa jo koejakson aikana, jos
osastopalvelua ei koejakson jälkeen enää ole suunnitteilla

• Erikoistuva pyytää / sopii lähiohjaajan kanssa EPA-arvion toteuttamisesta –
aina ennalta sovitusti siten että sekä ohjaaja että erikoistuva tietävät
arvioinnista

• Erikoistuva antaa ohjaajalle työskentelyjaksoksi ELSA-oikeudet ja pyytää
ELSAn kautta ohjaajalta arvion

-> heräte ja linkki ohjaajan sähköpostiin
-> vahva tunnistauminen
-> ohjaaja täyttää arvion (erikoistuva itsearvionnin)



Hyväksytysti suoritettu EPA

• Jos EPAn tavoitetasoa ei saavuteta (taso 4, paitsi
perushoitosuunnitelma, taso 3), sama EPA tulee uusia kunnes
vaadittu tavoitetaso saavutetaan

• Ohjaajan arvio osaamisen tasosta on se, joka ratkaisee (voi poiketa
erikoistuvan itsearvioinnista)

• Palautekeskustelu voidaan käydä heti arvioinnin jälkeen (esim. 
tarkkailu EPA), tai esimerkiksi seuraavassa lähiohjaustapaamisessa
(esim. vaativa hoitosuunnitelma EPA)
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Tarkkailu-EPA: 
Tarkkailun toteuttaminen ja 

tarkkailulausunto (M2)

Salla Koponen
kouluttajalääkäri, Helsingin kaupunki



EPA:t

• https://blogs.helsinki.fi/psykiatria-erikoistuminen/osaamisperustaisuus/
• Avaa linkki -> PSYKIATRIA_Elsa-

järjestelmän osaamisen arviointipohja_EPA_final_2204222

• Kuusi EPA:a:
• Tarkkailun toteuttaminen ja tarkkailulausunto (M2)
• Psykoosipotilaan diagnostinen arvio
• Mielialahäiriöpotilaan diagnostinen arvio
• Persoonallisuushäiriö-/neuropsykiatrisen potilaan diagnostinen arvio
• Hoitosuunnitelman laatiminen
• Ammatillisesti vaativan hoitosuunnitelman laatiminen



Tarkkailu-EPA
• psykiatriaan erikoistuva lääkäri

• tuntee mielenterveyslain säädökset ja erityisesti tahdosta
riippumattoman hoidon edellytykset

• osaa arvioida psykoottisia oireita, itsetuhoisuutta ja väkivaltariskiä
• kykenee arvioimaan ja kirjaamaan tarkkailun aloittamisen

edellytykset
• Huom! EPA voidaan tehdä myös tilanteessa, jossa tarkkailun on 

aloittanut toinen lääkäri
• osaa ohjeistaa moniammatillisen työryhmän tarkkailuajan

tiedonkeruuseen
• pystyy laatimaan tarkkailuaikana kerätyn tiedon pohjalta

tarkkailulausunnon, joka sisältää perustellun kannanoton siitä, 
ovatko edellytykset hoitoon määräämiseen tahdosta riippumatta
olemassa



Tarkkailu-EPA:n osa-alueet  

Lääketieteellinen osaaminen tarvittaessa mittareiden käyttö kliinisen
haastattelun tukena; esimerkiksi SIPS
(psykoosioireet), C-SSRS 
(itsetuhoisuus), DASA (väkivaltariski) 

Ammatillisuus erityisesti Mielenterveyslain tunteminen 

Yhteistyötaidot toiminta moniammatillisessa työryhmässä,
yhteistyö potilaan perheen kanssa,
yhteistyö avohoidon kanssa 

Toiminnan johtaminen moniammatillisen työryhmän ohjeistaminen
keräämään tietoja potilaan voinnista
tarkkailun aikana 

Vuorovaikutustaidot kommunikointi potilaan kanssa tarkkailun
merkityksestä, haastattelut ja M2/M3-
kannanotosta/päätöksestä keskustelu 



Tarkkailu-EPA:

• arviointi sisältää:
• havainnot erikoistuvan toiminnasta tarkkailuaikana
• havainnot erikoistuvan toiminnasta tarkkailulausuntotapaamisessa
• havainnot potilaskertomusmerkinnöistä ja tarkkailulausunnosta
• palautekeskustelu

• tavoitteena Etappi 4 eli valmistuvan erikoislääkärin osaamistaso = 
hyväksytty suoritus
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DIAGNOSTIIKKA EPA X 3

• Psykoosipotilaan diagnostinen arvio

• Mielialahäiriöpotilaan diagnostinen arvio

• Persoonallisuushäiriö-/neuropsykiatrisen potilaan diagnostinen arvio

• Ks kuvaus: https://blogs.helsinki.fi/psykiatria-erikoistuminen/files/2022/05/PSYKIATRIA_Elsa-
ja%CC%88rjestelma%CC%88n-osaamisen-arviointipohja_EPA_final_220422.pdf



• Keskeiset CanMEDS-osaamisalueet
1. Lääketieteellinen osaaminen
2. Ammatillisuus
3. Vuorovaikutustaidot
4. Yhteistyötaidot



Toteutus

• Soveltuvan palvelujakson aikana
• Voidaan sisällyttää lähiohjaustunteihin, 1(-2) tuntia palautteineen
• Lähiohjaaja kertaalleen mukana eval vastaanotolla esim 30-60 min, 

alkuvaiheessa mielellään myös koulutuslääkäri, kirjaukset keskeisin
osin

• Runkona diagnoosiryhmäkohtainen strukturoitu haastattelu ICD- tai 
DSM (SCID, MINI, DIVA, PRISM, Oulu Asperger) mukaan



Muuta huomioitavaa

• Erotusdiagnostiikka, vaikeusaste, ja oirehistoria huomioitava keskeisin
osin

• Muiden tietolähteiden yhdistäminen haastattelutietoihin
• Potilaan tiedottaminen diagnoosista ja sen mukaisesta

hoitosuunnitelmasta



Arviointi ja palaute

• Kirjausten läpikäynti ja palaute esim seuraavalla lähiohjaustunnilla 
30-60 min.

• ELSAan riittää hyväksymismerkintä, mutta kaikki EPA:t kannattaa 
hyödyntää oppimistilanteina, joissa palaute ja jatkosuunnitelma 
tärkeä

• Tavoitteena etappitaso vähintään 4



1. Alustus – Tiina Paunio

2. EPA-prosessi: mitä, missä ja milloin – Jonna Levola

3. EPOjen sisältö ja arviointi

oEPA1: tahdosta riippumattoman hoidon arvio – Salla Koponen

oEPA2,3,4: diagnostinen arvio – Tuukka Raij

oEPA5,6: vaativan hoitosuunnitelman teon arvio – Salla Koponen

4. ELSA on täällä! – Jonna Levola

5. Keskustelua

Osaaminen psykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa - sisältö



EPA: 
Ammatillisesti vaativan

hoitosuunnitelman laatiminen

Salla Koponen
kouluttajalääkäri, Helsingin kaupunki



EPA: Ammatillisesti vaativa hoitosuunnitelma

• (Erikoistumisen alkupuolen EPA: Hoitosuunnitelman laatiminen)

• Erikoistumisen loppupuolen EPA: Ammatillisesti vaativan
hoitosuunnitelman laatiminen, jonka keskeisenä osana työkyvyn
arvioinnin ja ammatillisen kuntoutuksen näkökulma



EPA: Ammatillisesti vaativa hoitosuunnitelma
• Erikoistuva osaa laatia yksilöllisen hoitosuunnitelman,

• joka pohjautuu psykiatriseen diagnostiikkaan ja oireiden 
vaikeusasteen sekä monihäiriöisyyden arviointiin ja sisältää myös 
toimintakyvyn, itsetuhoisuuden, somaattisen terveydentilan ja 
elämäntilanteen kartoittamisen

• jossa huomioidaan työkyvyn arvioiminen ja ammatillisen 
kuntoutuksen näkökulmat

• joka tehdään yhteistyössä potilaan ja moniammatillisen 
työryhmän kanssa

• joka kommunikoidaan potilaalle ja hoitoyhteisölle ml. 
jatkohoitotahot

• joka dokumentoidaan: sairauskertomusmerkinnät + lausunnot



EPA: Ammatillisesti vaativa hoitosuunnitelma

• erikoistuvan tulee jäsentää hoitosuunnitelmassa:
• 1) psykiatristen hoitomuotojen muodostama kokonaisuus
• 2) lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen sekä erilaisten

tukitoimien tarve ja toteutus eri elämän alueilla (perhe, työ, vapaa-
aika, asuminen)

• hoitosuunnitelma tulee laatia moniammatillisessa työryhmässä
realistisesti toimintaympäristön sallimissa rajoissa ja 
terveydenhuoltojärjestelmän puitteissa



EPA:n osa-alueet:
Ammatillisesti vaativa
hoitosuunnitelma
Lääketieteellinen osaaminen psykososiaalisten ja biologisten

hoitojen suunnittelu huomioiden
potilaan tarpeet ja hoitosuositukset

Potilaan tilanteen arviointi psykopatologian ja elämäntilanteen
huomiointi

Päätöksenteko lääkärin toiminta työryhmän
lääketieteellisenä johtajana

Suunnitelman laatiminen moniammatillisessa ryhmässä
toimiminen ja toimintaympäristön
huomioiminen



EPA: Ammatillisesti vaativa hoitosuunnitelma

• suora arviointi hoitosuunnitelmaan liittyvässä neuvottelu-, työryhmä-
tai verkostotilanteissa (mahdollista myös videoyhteydellä)

• arviointiin sisältyy toiminnan arvioinnin lisäksi erikoistuvan
tuottamien kirjallisten dokumenttien arviointi sekä erikoistuvan
itsearviointi

• erikoistuva saa palautteen strukturoidulla kaavakkeella esim. 
sovellettu Mini-CEX (jossa huomioitu edellisen dian osa-alueet)

• tavoitteena Etappi 4 eli valmistuvan erikoislääkärin osaamistaso = 
hyväksytty suoritus
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EPA-arvioinnit ja ELSA

• ELSA kyselyvartit (myös tallenteet)

https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/tulevat-tapahtumat/elsa-
infotilaisuudet

• ELSA ohjevideot

https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/elsa#kayttoohjeet-ja-videot-2

• Psykiatrian EPA-arvioinneista on tulossa oma lähiohjaajille tarkoitettu workshop (Teams) 
ke 12.4. ip

• Päivitetään EPA-tietoutta tiistailuennoilla kun muutoksia / uutta







Siirtymäajat ELSA-järjestelmän
käyttöönotossa
• Kaikki erikoistuvat lääkärit ja erikoistuvat hammaslääkärit, joilla on voimassa oleva opinto-

oikeus, siirtyvät käyttämään ELSA-järjestelmää ja tallentavat jatkossa opintosuorituksensa ELSAan.
• Erikoistuvat, jotka valmistuvat n. vuoden sisällä käyttöönotosta, voivat kuitenkin halutessaan

jättää todistushakemuksen liitteineen tiedekuntaan joko paperisena tai ELSAn kautta. Jos 
valmistumispyynnön tekee ELSAssa, käsittelyprosessi voi olla aiempaa sujuvampi, koska kaikki
dokumentit käsitellään sähköisinä ja saman järjestelmän sisällä (myös vaadittavat allekirjoitukset). 
ELSAssa valmistuva erikoistuva voi helpommin tarkastaa suorituksensa ja työkertymänsä, ja 
valmistumisen jälkeen hän saa itselleen myös yhteenvedon ELSAssa olevista tiedoista koottuna
pdf:ksi.

• Vanhan asetuksen 56/2015 mukaan erikoistuvat eivät käytä ELSAssa pakollisena osaamisen
arviointi -osiota, mutta käyttävät ELSAn muita osioita ja tallentavat mm. työtodistukset ja 
teoriakoulutuksen tiedot ELSAan.

• Koejaksoa parhaillaan suorittavat erikoistuvat: Jos koejakso on vasta alkamassa ja korkeintaan
koejaksosopimus on laadittu, voi arvioinnit tehdä ELSAssa. Jos koejakso on kesken, 
arviointikeskustelut aloitettu ja osa papereista on jo täytettynä, suosittelemme, että prosessi
viedään myös loppuun paperilla. Paperillakin hyväksytty koejakso näkyy suoritusmerkintänä
ELSAssa.
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Hyödyllisiä linkkejä

HY / Psykiatria
• Google: blogs + psykiatria -> ohjaa psykiatria el-koulutuksen (HY) etusivulle
• https://blogs.helsinki.fi/psykiatria-erikoistuminen/osaamisperustaisuus/

Valtakunnallinen erikoislääkärikoulutus
• https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/etusivu


