
Osaamisperustainen 
erikoislääkärikoulutus 
yleislääketieteessä 
(vuonna 2024) 
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Sidonnaisuudet 
2018-2019 

•  Työpaikka	
• Asiantuntijatehtävä	STM:n	
erikoislääkärikoulutuksen	
koordinaatiojaostossa	
• Duodecim,	valtuuskunnan	pj	
•  Yleislääketieteen	
erikoislääkärikoulutuksen	
ryhdistämisverkoston	(GPSuomi	2030)	
jäsen	



Mitä 
nostamme 
esille? 

• Mitä	on	ja	miksi	osaamisperustaisuus	
• Osaamisperustaisuuden	viisi	ydintä	
•  Yleislääketieteen	erikoislääkärikoulutus	
ja	osaamisperustaisuus	
• Mitä	seuraavaksi	
	



Mitä tarkoittaa osaamisperustaisuus? 

Osaamisperustaisen	koulutusohjelman		
-  suunnittelu	ja	rakenne	
-  implementaatio	
-  osaamisen	arviointi	

-  ja	koulutusohjelman	evaluaatio	

perustuvat	siihen,	millaista	osaamista	
koulutuksella	tavoitellaan.	
Osaamistavoitteet	esitetään	
osaamiskehikossa.	

An	outcomes-based	approach	to	the	
•  design,		
•  implementation,		
•  assessment,	

•  and	evaluation	of	medical	education	
programs,	

		
using	an	organized	framework	of	
competencies.	
																					Englander	et	al.	Med	Teach	
2017	



Osaamisella tarkoitetaan 
lääkärin toimintaa 
tavanomaisissa työtehtävissä 
= DOES 

Helin-Salmivaara	2019	toukokuu	



Miksi kuusi vuotta töissä ja kuulustelu ei enää riitä? 



 
OSAAMISPERUSTAISUUDEN ELEMENTIT (1/5) 
 
Osaamistavoitteet	(Outcome	competencies)	

• Kaiken	lähtökohta	ja	perusta	
• Koulutuksen	suorittamisen	jälkeinen				
osaaminen	on	kuvattu	selkeästi	
•  Potilaiden	ja	palvelujärjestelmän	tarpeet	

•  Tavoitteiden	jäsentelyssä	apuna	
koulutuskehikko	

Van	Melle	2019	Acad	Med	



 
OSAAMISPERUSTAISUUDEN ELEMENTIT (2/5) 
 
Osaamisen	asteittainen	karttuminen	
kuvataan	(Sequenced	progressively)	
• Virstanpylväät	
•  EPAt	(Entrustable	professional	activity),	
luottamukseen	perustuva	pätevyys		
=	alalle	ominaiset	työt,	tehtävät,	toiminnot,	
joissa	itsenäisen	toiminta	lisääntyy	asteittain	
osaamisen	karttuessa	

Van	Melle	2019	Acad	Med	



Noviisi	

20.11.2017	

Juniori	erikoistuva	 Seniori	erikoistuva	

ESIMERKKI	



EPA	on	alalle	ominainen	työ,	tehtävä	tai	toiminto.	
	
EPA-asteikko	(rooli)	arvioinnissa:	kehittymisen	tukena	TAI	itsenäisen	
toiminnan	astetta	koskevina	päätöksinä.	

Niemi-Murola	2017	Duodecim	



 
OSAAMISPERUSTAISUUDEN ELEMENTIT (3/5) 
 
Joustava	ja	yksilöllinen	koulutus	
(Tailored	learning	experiences)	
• Aika	on	vain	yksi	voimavara	
•  Työssäoppiminen	tukee	asteittaista	
osaamisen	karttumista	(osaamisen	
mukaiset	jaksot)	
•  Työssä	oppimisessa	tähdätään	tavoitteisiin,	
kaikki	tavoitteet	otetaan	huomioon	

Van	Melle	2019	Acad	Med	



 
OSAAMISPERUSTAISUUDEN ELEMENTIT (4/5) 
 
Tavoitteellinen	ohjaus	
(Competency-focused	instruction)	
•  Työssä!	
• Kokemuksellinen	oppiminen,	tietämyksen	
soveltaminen	
• Oppijalähtöisyys,	omien	tavoitteiden	
asettaminen	
• Valmentava	ohjausote	ja	
palautekeskustelut	

Van	Melle	2019	Acad	Med	



 
Valmentava ohjausote & palautekeskustelu 

 

Sargeant	2018	Acad	Med
	

		

Ohjaussuhde		
Kunnioitus	ja	luottamus,		

ymmärtävä	ja	hyväksyvä	ilmapiiri		

Reaktioiden	tarkastelu	
Erikoistujan	näkemykset	tulevat	kuulluksi		

Sisällön	analyysi	
Yhteinen	ymmärrys	siitä,	mitä	työssä	

suoriutumista	koskevat	havainnot	tarkoittavat.	
Tunnistetaan	kehittymiskohteita.	

Valmentaminen	
Tuetaan	erikoistujaa	

saavutettavissa	olevan	tavoitteen	
(muutoksen)	määrittämisessä	ja	

siihen	pyrkimisessä.	
	



 
OSAAMISPERUSTAISUUDEN ELEMENTIT (5/5) 
 
Systemaattinen	arviointi	
(Programmatic	assessment)	
•  Työssä	suoriutumisen	arviointi	ja	siihen	
liittyvät	palautekeskustelut	tukevat	
osaamisen	karttumista.	
• Arvioinnin	tulokset	dokumentoidaan	
•  Sähköinen	tietojen	kokoaminen!	
• Määrävälein	päätöksiä	etenemisestä.	
Läpinäkyvyys!	

Van	Melle	2019	Acad	Med	





	
OSAAMISPERUSTAISUUS	ja	YLEISLÄÄKETIEDE	2019-2024	

OSAAMISTAVOITTEET	

Tavoitteet	
2019-2022	laadittu.	
	
Osaamiskehikko	
työn	alla.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

KOULUTUSOHJELMIEN	UUDISTAMINEN	JA	LINJAAMINEN	VALTAKUNNALLISESSA	YHTEISTYÖSSÄ	
	

UUDISTUVAT	SÄÄDÖKSET	



	
OSAAMISPERUSTAISUUS	ja	YLEISLÄÄKETIEDE	2019-2024	

OSAAMISTAVOITTEET	 ”VIRSTANPYLVÄÄT”	

Tavoitteet	
2019-2022	laadittu.	
	
Osaamiskehikko	
työn	alla.	

Työ	alkaa	1/2020	
verkostossa.	
	
”Pilottina”		
HY:n	Erikoistuvan	
etapit	
	
	
	
	
	
	
	
	

KOULUTUSOHJELMIEN	UUDISTAMINEN	JA	LINJAAMINEN	VALTAKUNNALLISESSA	YHTEISTYÖSSÄ	
	

UUDISTUVAT	SÄÄDÖKSET	



	
OSAAMISPERUSTAISUUS	ja	YLEISLÄÄKETIEDE	2019-2024	

OSAAMISTAVOITTEET	 ”VIRSTANPYLVÄÄT”	 YKSILÖLLINEN,	
JOUSTAVA	KOULUTUS	

TAVOITTEELLINEN	
OHJAUS	

SYSTEMAATTINEN	
ARVIOINTI	

Tavoitteet	
2019-2022	laadittu.	
	
Osaamiskehikko	
työn	alla.	

Työ	alkaa	1/2020	
verkostossa.	
	
”Pilottina”		
HY:n	Erikoistuvan	
etapit	

Nykyinen	
järjestelmä	joustaa	
useimmissa	
yliopistoissa.	
	
Jatkossa	
joustaminen	
painottuu	suhteessa	
osaamisen	
karttumiseen?	
	
	
	
	

KOULUTUSOHJELMIEN	UUDISTAMINEN	JA	LINJAAMINEN	VALTAKUNNALLISESSA	YHTEISTYÖSSÄ	
	

UUDISTUVAT	SÄÄDÖKSET	



	
OSAAMISPERUSTAISUUS	ja	YLEISLÄÄKETIEDE	2019-2024	

OSAAMISTAVOITTEET	 ”VIRSTANPYLVÄÄT”	 YKSILÖLLINEN,	
JOUSTAVA	KOULUTUS	

TAVOITTEELLINEN	
OHJAUS	

SYSTEMAATTINEN	
ARVIOINTI	

Tavoitteet	
2019-2022	laadittu.	
	
Osaamiskehikko	
työn	alla.	

Työ	alkaa	1/2020	
verkostossa.	
	
”Pilottina”		
HY:n	Erikoistuvan	
etapit	

Nykyinen	
järjestelmä	joustaa	
useimmissa	
yliopistoissa.	
	
Jatkossa	
joustaminen	
painottuu	suhteessa	
osaamisen	
karttumiseen?	

Suomessa	noin	700	
erikoislääkärikoulut-
tajaa.	
	
Valmentava	
ohjausote	ja	
palautekeskustelut	
seuraavien	vuosien	
kouluttajapäivien	
pysyvä	teema.	
	
Samoin	arviointi.	
	
	

KOULUTUSOHJELMIEN	UUDISTAMINEN	JA	LINJAAMINEN	VALTAKUNNALLISESSA	YHTEISTYÖSSÄ	
	

UUDISTUVAT	SÄÄDÖKSET	



	
OSAAMISPERUSTAISUUS	ja	YLEISLÄÄKETIEDE	2019-2024	

OSAAMISTAVOITTEET	 ”VIRSTANPYLVÄÄT”	 YKSILÖLLINEN,	
JOUSTAVA	KOULUTUS	

TAVOITTEELLINEN	
OHJAUS	

SYSTEMAATTINEN	
ARVIOINTI	

Tavoitteet	
2019-2022	laadittu.	
	
Osaamiskehikko	
työn	alla.	

Työ	alkaa	1/2020	
verkostossa.	
	
”Pilottina”		
HY:n	Erikoistuvan	
etapit	

Nykyinen	
järjestelmä	joustaa	
useimmissa	
yliopistoissa.	
	
Jatkossa	
joustaminen	
painottuu	suhteessa	
osaamisen	
karttumiseen?	

Suomessa	noin	700	
erikoislääkärikoulut-
tajaa.	
	
Valmentava	
ohjausote	ja	
palautekeskustelut	
seuraavien	vuosien	
kouluttajapäivien	
pysyvä	teema.	
	
Samoin	arviointi.	

Hyvä	arviointijärjestelmä	
on	jatkuva,	
tavoitteellinen,	kattava,	
hyväksyttävä,	realistinen,	
linjakas,	”läpinäkyvä”,	
harhaton.	
	
Useita	eri	arvioitsijoita,	
useissa	ei	pisteissä,	
useilla	eri	välineillä.	
	
Palautekeskustelut	oikea-
aikaisesti	
	

KOULUTUSOHJELMIEN	UUDISTAMINEN	JA	LINJAAMINEN	VALTAKUNNALLISESSA	YHTEISTYÖSSÄ	
	

UUDISTUVAT	SÄÄDÖKSET	





Entä sitten… 



Töitä tiedossa 

Erikoislääkärikoulutusten	
ohjelmien	uudistaminen	ja	

linjaaminen		
(opinto-oppaat)	

Osaamisen	karttumisen	
kuvaus	

	
Työssä	suoriutumisen	
arviointiohjelma	ja	sen	
käyttöön	vieminen.	

Sähköinen	
seurantajärjestelmä.	

	





Jos	osaamisen	kartuttaminen	

maksaa,	mitä	mahtaa	maksaa	

osaamattomuus?	



Kiinnostuitko? 

•  https://www.oppiportti.fi/op/
haku#q=osaamisperustaisuus	



Arviointi nivoutuu työhön ja ohjaukseen 

Osaamisen	arviointia	eri	keinoin	

Oppimistilanteita:	työ,	koulutukset,	luku-	ja	
kirjoitustehtävät	ym.	

Oppijan	itsereflektio	

Henkilökohtainen	/	ryhmässä	
tapahtuva	ohjaus	Samanaikainen	ohjaus-	ja	arviointitilanne	

Esim.	Vastaanoton	
havainnointi	
(Supervised	Learning	
Event)	

Esim.	tapaukseen	
pohjautuva	
keskustelu	


