
 
1 

 

 

 

 

 

Psykiatriaan erikoistuminen Satakunnan 

sairaanhoitopiirin alueella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eval Tiina-Maija Mäkilä 

syksy 2018  



 
2 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

Alkusanat       4 

Satakunnan psykiatrian toimipisteet     5 

Psykiatriset vuodeosastot    5 

Avohoito      5 

Yleisiä ohjeita erikoistuville     6 

 Opinto-oikeuden hakeminen ja henkilökohtainen koulutussuunnitelma 6 

 Opinto-opas ja yliopisto nettisivut    7 

 Toimipisteiden määräytyminen    7 

 Erikoistuvien vanhin     7 

 Opetushoitaja     8 

 Tietoa lääkärinä toimimisesta Satakunnan psykiatrian alueella 8 

Erikoistumiseen vaadittavat palvelut     8 

Päivystys       9 

Koulutukset       9 

Satakunnan psykiatrian alueella järjestettävät erikoistuville lääkäreille 

pakolliset koulutukset     9 

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus   11 

Integratiivinen psykoterapiakoulutus    11 

Moniammatilliset johtamisopinnot    12 

Ulkopuolisia koulutuksia    12 

Tutorointi       13 

Työnohjaus       14 

Lokikirja       14 



 
3 

Runkokoulutustentti      14 

Valtakunnallinen erikoislääkärikuulustelu    15 

Tutkimustyö      15 

Valmistuminen      16 

Yhteisöitä       16 

  



 
4 

ALKUSANAT 

 

 

Tervetuloa erikoistumaan psykiatriaan Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella! 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella voit suorittaa koko erikoistumisesi 

aikuispsykiatriaan ilman yliopistosairaalapalveluita. Tässä oppaassa on koottu perustietoa 

Satakunnan alueen toimipisteistä, erikoistumisesta sekä siitä, mitä koulutusohjelmaan 

sisältyy tällä alueella ja miten vaatimukset poikkeavat Turun Yliopiston opinto-oppaassa 

esitetyistä koulutusvaatimuksista. 
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SATAKUNNAN PSYKIATRIAN TOIMIPISTEET 

 

1. Psykiatriset vuodeosastot 

Satakunnan alueella psykiatriset vuodeosastot sijaitsevat Harjavallan sairaalassa ja 

Satakunnan keskussairaalassa. Suurin osa ympärivuorokautisesta toiminnasta 

sijaitsee Harjavallan sairaalan alueella ja siellä työskentelee myös psykiatrian 

etupäivystäjä. Päärakennuksessa toimivat nuorisopsykiatrian osasto 21, 

akuuttiosasto 22, suljettu akuuttiosasto 23 sekä suljetut kuntoutusosastot 24 ja 

25. Rakennuksessa 4 toimii kuntouttava avo-osasto 43 ja rakennuksessa 7 toimii 

suljettu vanhuspsykiatrian osasto 61. Satakunnan keskussairaalassa toimivat 

yleissairaalapsykiatrinen avo-osasto M0 sekä lastenpsykiatrinen osasto P0B. 

 

 

2. Avohoito 

Harjavallan sairaalassa rakennuksessa 4 toimii tehostetun avohoidon yksikkö, joka 

on avoinna arkisin 8-20 ja viikonloppuisin 9-18.  Yksikkö palvelee koko 

Satakunnan alueen potilaita kotipaikkakunnasta riippumatta. Tehostetun 

avohoidon yksikössä on mahdollista aloittaa hoito päivystyksellisesti ja avohoito 

on mahdollista toteuttaa tarvittaessa hyvinkin tiiviisti. Yksikön hoitokeinoihin 

kuuluvat hoitaja- ja lääkärikäynnit, erilaiset ryhmätoiminnot, hoitopuhelut ja 

tarvittaessa kotiin suuntautuva liikkuva työ. 

 

Satakunnan alueella aluepoliklinikoita on Porissa, Kankaanpäässä, Raumalla, 

Harjavallassa ja Huittisissa. Porissa toimii erikseen psykoosityöryhmä, psykiatrian 

poliklinikka sekä Satakunnan keskussairaalan yhteydessä toimiva 

yleissairaalapsykiatrian poliklinikka. Päiväosastotoimintaa on Porissa, 

Kankaanpäässä ja Raumalla. Lisäksi Harjavallassa sijaitsevat päihdepsykiatrian 

poliklinikka ja vanhuspsykiatrian poliklinikka, jotka palvelevat koko Satakunnan 

alueen potilaita. 

 

Lastenpsykiatrisia poliklinikoita on Porissa ja Raumalla. Nuorisopsykiatrian 

aluepoliklinikoita on Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä, Huittisissa ja 

Harjavallassa. Porissa toimivat lisäksi nuorisopsykiatrinen päiväyksikkö, 
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kuntoutumisyksikkö, toiminnallisen avohoidon yksikkö, akuuttityöryhmä sekä 

neuropsykiatrinen työryhmä.  

 

 

 

YLEISIÄ OHJEITA ERIKOISTUVALLE 

 

Opinto-oikeuden hakeminen ja henkilökohtainen koulutussuunnitelma 

Aloittaessasi erikoistumisen psykiatriaan sinun on haettava opinto-oikeutta 

psykiatrian koulutusohjelmaan Turun Yliopistoon. Ennen opinto-oikeuden 

hakemista ole yhteydessä professori Jyrki Korkeilaan, joka toimii Satakunnan 

alueella psykiatrian koulutusohjelman vastuuhenkilönä. Professorin kanssa 

laaditaan yhdessä henkilökohtainen koulutussuunnitelma 

erikoislääkärikoulutuksen suorittamiseksi psykiatrian alueella. 

Valinta erikoislääkärikoulutukseen uudistuu 1.1.2019. Helmikuussa 2019 

opiskelijavalinta pilotoidaan muutamilla erikoisaloilla ja kaikille erikoisaloille 

ensimmäinen haku tapahtuu syyskuussa 2019. Sen jälkeen opiskelijavalinta 

toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.  

Erikoistumiskoulutukseen hakevat pisteytetään terveyskeskuspalvelun 

suorittamisen, psykiatrialla aiemmin saadun työkokemuksen ja tieteellisen 

tutkimuksen teon perusteella. Psykiatriaan erikoistuvalta edellytetään lisäksi 

sujuvaa suomen kielen taitoa. Erikoistumiskoulutukseen hyväksytään aluksi 6 

kuukauden koeajalle, jonka jälkeen päätetään koulutuksen jatkosta. Lisätietoa 

hakumenettelystä saa seuraavasta osoitteesta: 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-

jatkokoulutus/opinto-oikeuden-hakeminen  

Tiivistelmä valintaperusteista löytyy seuraavasta osoitteesta: 

https://www.utu.fi/sites/default/files/media/drupal/laak-ak_el-ehl-tiivistelma-

valintaperusteista-2018.pdf  
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Opinto-opas ja yliopiston nettisivut 

Turun Yliopiston nettisivuilta löytyy opinto-opas, jossa on erikoistumisvaatimukset 

erikoisaloittain. Huomaathan, että jotkin vaatimukset ovat hieman erilaisia 

Satakunnassa erikoistumisen suorittaville kuin Turussa erikoistumisen suorittaville. 

Opas löytyy seuraavasta osoitteesta: 

https://www.utu.fi/sites/default/files/media/drupal/laak-ak_el-opas2017-

2019.pdf  

Samasta nettiosoitteesta löytyy myös muuta hyödyllistä tietoa erikoistumiseen 

liittyen, muun muassa oman erikoisalan valinta ja opinto-oikeuden hakeminen, 

ohjeita erikoistuvalle, säädöksiä ja päätöksiä, tietoa terveyskeskuspalveluista ja 

koulutuspaikoista, ohjeita valtakunnallista kuulustelua ja valmistumista varten sekä 

lomakkeita, yhteystietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä. Sivustolle pääsee 

seuraavan polun kautta: 

med.utu.fi → opiskelu → jatkotutkinto-opiskelu → ammatillinen jatkokoulutus → 

erikoislääkärikoulutus 

 

Toimipisteiden määräytyminen 

Satakunnan psykiatrian vastuualuejohtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu laatii 

toimipaikkasuunnitelmia lääkäreiden sijoituspaikoiksi ja –ajoiksi. Hänen kanssaan 

voi sopia tarkemmin omasta toimipaikasta ja palveluiden pituuksista. Hän laatii 

myös määräyskirjat ja vastaa kysymyksiin palkkausasioista. 

 

Erikoistuvien vanhin 

Yksi erikoistuvista toimii vuorollaan erikoistuvien vanhimpana. Satakunnassa 

hänen vastuullaan on esimerkiksi koulutusaikataulujen ylläpito ja koulutuksista 

informointi sekä toimiminen linkkinä erikoistuvien ja kouluttajan välillä. Hän vastaa 

myös yhteistyöstä lääkeyritysten kanssa ja lääke-esittelyajoista. Turussa toimii 

myös erikoistuvien vanhin, johon on hyvä olla yhteydessä erikoistumisen aluksi, 

jotta pääsee Turun psykiatriaan erikoistuvien lääkäreiden sähköpostilistalle. 

Listalla ollessa saat tärkeää tietoa muun muassa koulutuksista. Tällä hetkellä 

erikoistuvien vanhimpana Turussa toimii Joel Holmen (joel.holmen@tyks.fi). 
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Opetushoitaja 

Psykiatrian oppiaineen opetushoitajana toimii Ritva Eklund (ritva.eklund@utu.fi). 

Häneltä saa tarkempaa tietoa erikoistumiseen liittyen ja apua ongelmissa. Häneen 

kannattaa olla myös yhteydessä, jotta saat tietoa siitä, miten saat TYKS-Moodle-

tunnukset (verkossa toimiva oppimisympäristö, jota käytetään joissain 

koulutuksissa ja josta löytyy hyödyllistä koulutusmateriaalia). 

 

Tietoa lääkärinä toimimisesta Satakunnan psykiatrian alueella 

Satakunnan sairaanhoitopiiriin intranetsivuilta eli Henkasta löytyy tietoa niin 

sairaanhoitopiirin toiminnasta kuin psykiatrian vastuualueen toiminnasta. Sieltä 

löytyy myös muun muassa Uuden lääkärin perehdytysopas sekä Satakunnan 

psykiatrian opas sairaalan lääkäreille, näistä oppaista saat hyödyllistä tietoa niin 

käytännön lääkärin työstä, päivystykseen liittyvistä asioista sekä Satakunnan 

psykiatriasta. 

 

 

 

ERIKOISTUMISEEN VAADITTAVAT PALVELUT SATAKUNNAN ALUEELLA 

 

1. akuuttiosastopalvelut: Vähintään 12 kuukautta osastoilla 22 ja 23 professori 

Korkeilan kiertäessä osastoja viikoittain 

2. avohoitopalvelut: Vähintään 12 kuukautta 

3. yleissairaalapsykiatrinen palvelu: Vähintään 6 kuukautta yleissairaalapsykiatrian 

osastolla M0 tai yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla. Yleissairaalapsykiatrian 

yksikössä annettaan ECT- ja TMS-hoitoja sekä tehdään konsultaatioita 

Satakunnan keskussairaalan somaattisille aloille. 

4. muut palvelut: Ennalta sovitusti muita palveluja esimerkiksi vanhuspsykiatrian 

osastolla, kuntoutusosastolla, lasten- ja nuorisopsykiatrialla tai tietyillä muilla 

erikoisaloilla niin, että palveluaika yhteenlaskettuna on 6 vuotta. 

5. terveyskeskuspalvelut: Vähintään 9 kuukautta 
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PÄIVYSTYS 

 

Psykiatrian päivystävän lääkärin toimipisteenä on Harjavallan sairaala. Päivystys ei 

ole varsinaisesti aktiivipäivystystä, mutta päivystäjän on oltava sairaalan alueella ja 

saavuttava paikalle noin 10 minuutin varoitusajalla. Päivystysaika alkaa 

maanantaista torstaihin klo 15:45 ja perjantaina ja pyhien aattona 15:15. 

Päivystysaika loppuu klo 8:00. Virka-aikana sairaalan alueella toimii 

päiväpäivystäjä, tätä tehtävää hoitavat jokainen sairaalan lääkäri vuorollaan. 

Opinto-oppaan mukaan erikoistumisen vaatimuksena on päivystystä 36 

kuukauden ajan. Erikoistumiseen vaadittava päivystysmäärä Satakunnan alueella 

on noin 50 päivystysvuoroa erikoistumisen aikana, käytännössä vähintään kerran 

kuukaudessa. Päivystyslistoja ylläpitää johdon assistentti Virpi Kallioniemi ja ne 

löytyvät Henkka-intranetistä. Sieltä löytyvät myös takapäivystäjien vuorot ja 

yhteystiedot. Päivystäjiä varten on myös tehty WhatsApp-ryhmä, jossa päivystyksiä 

voi vaihtaa ja johon voi ilmoittaa äkillisistä muutoksista. Tarkempia ohjeita 

päivystyksestä löytyy Satakunnan psykiatrian oppaasta sairaalan lääkärille, joka 

löytyy seuraavasta osoitteesta: 

https://henkka.satshp.fi/yksikot/psykiatria/Ohjeita%20ja%20luentomateriaalia/Op

as%20sairaalan%20lääkärille%20-%20Satakunnan%20psykiatria.pdf  

 

 

 

KOULUTUKSET 

 

Satakunnan psykiatrian alueella järjestettävät erikoistuville lääkäreille pakolliset 

koulutukset 

 

1. Professori Jyrki Korkeilan pitämät erikoistuvien lääkäreiden koulutukset 

Professori Korkeila pitää erikoistuville lääkäreille koulutusta keskiviikkoisin klo 

12:30 alkaen, koulutuksia on lähes joka keskiviikko. Tämä koulutus vastaa 

Turussa pidettäviä systemaattisia seminaareja. Joka toisella kerralla pidetään 

kirjallisuuskoulutus ja joka toisella kerralla potilastapausseminaari.  Professori 
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antaa koulutusten aiheet ja jokainen erikoistuva lääkäri vuorollaan laatii 

annetusta materiaalista esityksen koko muulle joukolle. Toisinaan koulutuksen 

pitää ulkopuolinen kouluttaja tai professori Korkeila itse. Potilastapaukset 

valmistellaan omasta potilaasta ja mahdollisuuksien mukaan professori 

haastattelee potilaan erikoistuvien lääkäreiden seuratessa tilannetta. 

Koulutukset pidetään pääsääntöisesti Harjavallan sairaalassa Kaikukalliolla, 

mutta potilastapausseminaarit voidaan pitää myös vuorossa olevan erikoistuvan 

lääkärin toimipisteessä, mikäli potilas tulee paikalle haastateltavaksi. 

Koulutukset ovat pakollisia erikoistuville ja osallistumista niihin seurataan 

nimilistan avulla. Mikäli koulutuksesta on pois esimerkiksi sairastumisen tai 

loman vuoksi, tehdään koulutuksesta korvaava kirjallinen tehtävä, jonka saa 

professori Korkeilalta. Koulutusten yhteydessä pidetään usein lääke-esittelyjä 

ja tuolloin on mahdollisuus salaattilounaaseen. 

 

2. Videovälitteiset meetingit 

Tiistai-iltapäivisin klo 14:15 alkaen pidetään Turussa klinikkameeting, jota 

seurataan Satakunnassa etäyhteyspisteistä videovälitteisesti. Näitä paikkoja on 

Harjavallassa, Porissa poliklinikalla ja yleissairaalapsykiatrialla sekä Raumalla. 

Meetingien ohjelma tulee etukäteen ja Satakunnasta osallistutaan 

videovälitteisesti niihin kertoihin, jolloin luennoitsija pitää luennon. 

Potilastapausmeetingeihin emme Satakunnasta käsin osallistu. Ohjelma löytyy 

TYKS Moodlesta ja se lähetetään erikoistuvien lääkäreiden sähköpostilistalle 

ennen kevät- ja syyskauden alkua. 

 

3. Lääkäreiden kuukausikoulutukset 

Kaikille Satakunnan alueen psykiatreille järjestetään noin kerran kuukaudessa 

yhteinen koulutus, yleensä perjantaina klo 12 alkaen. Koulutus alkaa lounaalla, 

jonka jälkeen useimmiten ulkopuolinen luennoitsija tulee pitämään 

koulutuksen aiemmin ilmoitetusta aiheesta. Näihin koulutuksiin suositellaan 

osallistumaan, mikäli työtilanne antaa siihen mahdollisuuden. 

 

4. Erikoistuvien taitoharjoittelu 

Erikoistuville lääkäreille pidetään taitoharjoittelua, jossa keskitytään esimerkiksi 

potilaan haastatteluun ja tutkimiseen, lausuntojen tekemiseen tai muuhun 
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käytännön työhön liittyvään asiaan. Taitoharjoittelut pidetään joko yksilöllisesti 

tai ryhmässä erikoistuvien kanssa. Lisäksi erikoistuvalle on nimetty omasta 

toimipisteestä lähiohjaaja, joka myös osallistuu taitoharjoitteluun esimerkiksi 

seuraamalla erikoistuvan potilashaastattelua ja käymällä sen sitten läpi 

taitoharjoittelun järjestäjän kanssa. 

 

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus 

Teoreettista kurssimuotoista koulutusta vaaditaan yhteensä 80 tuntia.  Nämä 

koulutukset ovat useimmiten ulkopuolista koulutusta, joihin on etukäteen anottu 

hyväksymistä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi. Tällaisia koulutuksia 

ovat esimerkiksi psykiatripäivät, lääkäripäivät, erikoistuvien päivät, monet 

Satakunnan yleislääkäreille järjestettävät koulutukset sekä monien muiden tahojen 

järjestämät koulutukset, joiden koulutuskutsussa on maininta hyväksymisestä 

teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi. Myös Duodecimin ylläpitämässä 

Oppiportissa on joitain verkkokursseja, joista saa hyväksyttyä koulutustunteja. 

Teoreettisista kurssimuotoisista koulutuksista saa aina todistuksen, jossa lukee 

hyväksytty tuntimäärä, tämä todistus pitää säilyttää erikoislääkärikoulutuksen 

hyväksymishakemusta varten. 

 

Integratiivinen psykoterapiakoulutus 

Erikoistumiskoulutukseen liittyy psykoterapiakoulutusta, joka on tietyssä 

laajuudessa pakollista. Tammikuusta 2013 alkaen aikuis- ja nuorisopsykiatriaan 

erikoistuvien lääkäreiden on ollut mahdollista suorittaa kolmivuotinen, pätevyyteen 

johtava integratiivinen psykoterapeuttikoulutus. Koulutukseen haetaan ja 

soveltuvuutta psykoterapiatyöhön arvioidaan haastattelulla. Koulutusryhmään 

valitaan rajallinen määrä hakijoita eivätkä valitettavasti kaikki hakijat välttämättä 

pääse koulutukseen. Hakijan eduksi katsotaan esimerkiksi työkokemus sekä 

erikoistumisvaihe. Koulutus on osallistujalle ilmainen lukuun ottamatta 40h 

yksilöpsykoterapiaa. Koulutus ei siis ole pakollinen, mutta siihen hakeminen on 

vahvasti suositeltavaa. Terapiakoulutus tapahtuu Turussa pääasiassa 

tiistaiaamupäivisin ja toisinaan yhden tai kahden päivän seminaareina. Hakuajasta 

ilmoitetaan erikoistuville lääkäreille sähköpostitse syksyllä ennen uuden 

koulutuksen alkua, seuraava koulutus alkaa alkuvuonna 2019. Mikäli et halua 

suorittaa pätevyyteen asti johtavaa koko koulutusta, ole yhteydessä koulutuksen 

vastuuhenkilö dosentti Sinikka Luutoseen (sinikka.luutonen@tyks.fi) saadaksesi 
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ohjeet siitä, miten voit psykoterapiakoulutuksen suorittaa. Psykoterapiakoulutus 

on myös mahdollista hyväksi lukea toisen tahon järjestämällä psykoterapeutin 

pätevyyteen johtavalla psykoterapiakoulutuksella. Tässäkin tapauksessa ole 

yhteydessä dosentti Luutoseen. 

 

Moniammatilliset johtamisopinnot 

Jos olet ilmoittautunut erikoistumisohjelmaan ennen 1.8.2009, on sinun 

suoritettava 20 tunnin laajuiset terveydenhuollon hallinnon opinnot.  Jos olet 

ilmoittautunut 1.8.2009 tai sen jälkeen, kuuluu erikoistumisopintoihin vähintään 

kymmenen opintopisteen laajuiset johtamisopinnot MediMercin järjestämänä.  

Johtamisopinnot koostuvat teoreettisista kurssimuotoisista opinnoista (3-6 op), 

projektityöstä (2-5 op) sekä portfoliosta (2-5 op). Kursseja järjestetään syksyisin ja 

keväisin. Johtamisopinnot kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen valmistumista, 

sillä niissä edellytetään oman kehittämishankkeen tekemistä ja siihen liittyen 

portfolion keräämistä vähintään yhden vuoden aikana. Tutor ja toimipisteesi 

esimies auttavat sinua sopivan kehittämishankeaiheen löytämisessä. Lisätietoa 

moniammatillisista johtamisopinnoista sekä kurssiaikatauluista saat Turun 

yliopiston nettisivuilta. 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/medimerc/erikoistuvat/Sivut/home.asp

x  

 

Ulkopuolisia koulutuksia 

Seuraavassa on lueteltuna muutamia vuosittaisia ulkopuolisia koulutuksia, jotka 

ovat laadukkaita ja erikoistuville lääkäreille hyvin hyödyllisiä. Useimpiin näihin 

koulutuksiin on anottu hyväksyntää teoreettiseksi kurssimuotoiseksi 

koulutukseksi. Esimiehen kanssa keskustellaan mahdollisuudesta osallistua 

koulutuksiin ja niistä täytetään erillinen koulutushakemus. 

Psykiatripäivät: Suomen psykiatriyhdistys järjestää kaksi kertaa vuodessa 

kaksipäiväiset Psykiatripäivät Helsingissä. Erikoistuvia suositellaan 

osallistumaan psykiatripäiville kerran vuodessa. Lisätietoa koulutuspäivistä 

saa osoitteesta www.psy.fi . 

Lääkäripäivät: Valtakunnallisia lääkäripäiviä järjestetään 

yliopistokaupungeissa eri aikoihin vuodesta. Lähimmistä kaupungeista Turun 

lääketiedepäivät järjestään syksyllä, Helsingissä alkuvuonna ja Tampereella 
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keväällä. Lääkäripäivillä luentoja on kaikilta lääketieteen aloilta ja lisätietoa 

saa kunkin järjestäjän omilta nettisivuilta. 

Erikoistuvien päivät: Syksyllä järjestetään Tampereella erikoistuvien päivät, 

jotka ovat tyypillisesti kestäneet perjantai-iltapäivästä lauantaipäivään. 

Koulutuspäivään voi osallistua kaikkiin psykiatrian aloihin erikoistuvat 

lääkärit. Koulutuspäivien ohjelma lähetetään erikoistuvien sähköpostilistalle. 

Erikoistuvien päivät järjestetään yhteistyössä lääkeyhtiön ja Suomen 

psykiatriyhdistyksen erikoistuvien jaoksen kanssa. 

Erikoistuvien runkokoulutuspäivä: Keväällä järjestetään erikoistuville 

lääkäreille runkokoulutuspäivä. Päivä järjestetään joka vuosi eri paikassa 

ympäri Suomea. Päivä järjestetään yhteystyössä Suomen psykiatriyhdistyksen 

erikoistuvien jaoksen kanssa. Päivän aikataulusta ja ohjelmasta tiedotetaan 

erikoistuvien sähköpostilistalla. 

Skitsofreniaverkoston symposiumi: Koulutus järjestetään syksyisin eri 

puolella Suomea. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen 

psykiatriyhdistyksen kanssa. 

Satakunnan yleislääkäreille järjestettävät koulutukset: Nämä koulutukset ovat 

usein suunnattu yleislääketieteen lisäksi myös muihin erikoisaloihin 

erikoistuville lääkäreille. Tietoa koulutuksista saa sähköpostitse. 

Kansainväliset kongressit: Erikoistuvalla on mahdollisuus hakea 

osallistumista johonkin kansainväliseen kongressiin kertaalleen 

erikoistumisen aikana. 

Erilaiset lääkeyritysten kanssa yhteistyössä järjestettävät koulutukset: 

Lääkeyritykset järjestävät koulutuksia, joista saa tietoa yleensä postitse, 

sähköpostitse tai suoraan lääke-esittelijältä. 

 

 

 

TUTOROINTI 

 

Jokaiselle erikoistuvalle lääkärille nimetään oma tutor, jonka kanssa järjestetään 

tapaamiset 1-2 kertaa lukukaudessa. Tutoreina toimivat psykiatrian erikoislääkärit. 
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Tutoroinnin tehtävänä on tukea erikoistuvaa lääkäriä erikoistumisessa sekä 

psykiatriksi kasvamisessa. 

 

 

TYÖNOHJAUS 

 

Erikoistumiseen vaaditaan työnohjausta. Työnohjaus on oman työn tutkimista, 

kehittämistä ja arviointia ja se tapahtuu koulutetun työnohjaajan johdolla. 

Sairaanhoitopiirillä on sekä sisäisiä että ulkoisia työnohjaajia, tarkemmat tiedot 

löytyvät Henkka-intranetistä (polku: etusivu → henkilöstö → henkilöstön 

kehittäminen → työnohjaus). Työnohjauksesta sovitaan esimiehen kanssa. 

 

 

LOKIKIRJA 

 

Erikoistuva täyttää koko erikoistumisen ajan lokikirjaa, johon merkitään 

esimerkiksi käydyt koulutukset ja suoritetut palvelut. Huomaathan, että lokikirja 

on suunniteltu ensisijaisesti Turussa erikoistuvia varten ja siksi Satakunnan 

alueella erikoistumista suorittavien lokikirjan täyttö pitää suhteuttaa hieman 

erilaisiin vaatimuksiin. Lokikirjaa ollaan päivittämässä erikoislääkärikoulutuksen 

uudistuksen myötä. Vanha lokikirja löytyy vielä TYKS-Moodlesta osoitteesta 

https://moodle.vsshp.fi/login/ . 

Lokikirjan lisäksi on hyvä pitää kirjaa kaikista käydyistä koulutuksista ja 

työnohjauksista ja säilyttää kaikki koulutuksista saadut todistukset. 

 

 

RUNKOKOULUTUSTENTTI 

Runkokoulutustentti on kirjallinen kuulustelu psykiatrian peruskäsitteistöstä ja 

koulutuksen alkuvaiheen aikana omaksutuista tiedoista. Kuulusteluja järjestetään 

vuosittain. Ajankohtaiset vaatimukset saa opetushoitaja Ritva Eklundilta. Tällä 

hetkellä vaatimuksina ovat seuraavat kirjat: 
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1) Lönnqvist ym. (toim.) Psykiatria, Duodecim, uusin painos (tällä hetkellä 12. 

uudistettu painos 2017). 

2) Nurmi, Ahonen, Lyytinen ym. Ihmisen psykologinen kehitys, uusin painos (tällä 

hetkellä 5. uudistettu painos, 2014) 

3) Kumpulainen, Aronen, Ebeling, ym (toim.) Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria, 

uusin painos (tällä hetkellä 1.–2. painos 2017).  

Kirjat 1) ja 3) löytyvät myös Duodecim Oppiportista 

(http://www.oppiportti.fi/op/koti) 

 

 

 

VALTAKUNNALLINEN ERIKOISLÄÄKÄRIKUULUSTELU 

 

Valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun kuulusteluvaatimukset on koottu 

erilliseen tiedostoon, joka löytyy Helsingin yliopiston internet-sivuilta.  

https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-

jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/valtakunnallinen-kuulustelu  

Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta 

siitä minä vuonna erikoistuja on opinto-oikeutensa saanut. Kuulustelupäivämäärät 

löytyvät yliopiston nettisivuilta ja siellä on myös ohjeet ilmoittautumiseen, joka 

pitää tehdä viimeistään viisi viikkoa ennen tenttipäivää. 

 

 

TUTKIMUSTYÖ 

 

Satakunnan psykiatrialla suhtaudutaan myönteisesti tutkimustyön tekemiseen. 

Sopivista tutkimusaiheista voi keskustella esim. professori Jyrki Korkeilan tai 

dosentti Max Karukiven kanssa. 
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VALMISTUMINEN 

 

Todistushakemus erikoislääkärikoulutuksesta tehdään, kun kaikki palvelut ja 

suoritukset (teoreettiset kurssimuotoiset opinnot, moniammatillinen 

johtamiskoulutus sekä valtakunnallinen kuulustelu) ovat valmiina. Täytetty lokikirja 

käydään professori Korkeilan kanssa läpi ja hallinnon sihteereiltä pyydetään 

palvelustodistus erikoistumisajasta. Lisäksi kerätään todistukset kaikista 

teoreettisista kurssimuotoisista opinnoista, johtamisopinnoista sekä 

terveyskeskuspalveluista. Lomake todistushakemusta varten löytyy osoitteesta 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-

jatkokoulutus/lomakkeet  

Täytetty lomake ja kaikki liitteet toimitetaan Turun Yliopiston lääketieteellisen 

tiedekunnan koulutuspäällikölle henkilökohtaisesti tai postitse. 

 

 

YHTEISÖITÄ 

 

Suomen Psykiatriyhdistys: Suomen Psykiatriyhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä 

jokainen Suomessa laillistettu lääkäri, jonka toimiala vastaa yhdistyksen 

tarkoitusta. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat koulutusten järjestäminen, 

lausuntojen antaminen, edunvalvonta, terveyspolitiikka sekä tieteellisen toiminnan 

tukeminen. Psykiatriyhdistyksessä toimii lisäksi useita jaoksia, muun muassa 

erikoistuvien jaos. Lisätietoa Suomen psykiatriyhdistyksestä sekä sen toiminnasta 

löytyy osoitteesta https://www.psy.fi/ . 

 

Suomen Lääkäriliiton Porin ja Rauman paikallisosastot: Jokainen liiton jäsen kuuluu 

automaattisesti työ- tai asuinpaikkakuntansa paikallisosastoon ja on tervetullut 

mukaan paikallisosaston tilaisuuksiin ja toimintaan. Lääkäriliitto toimii myös 

edunvalvojana ja Satakunnan psykiatrian alueella toimii lääkäriluottamusmies, joka 

auttaa tarvittaessa esimerkiksi palvelussuhteeseen tai edunvalvontaan liittyvissä 
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kysymyksissä. Lisätietoa Lääkäriliiton toiminnasta ja sen tarjoamista eduista löydät 

osoitteesta https://www.laakariliitto.fi/ . 

 

Satakunnan Lääkäriyhdistys: Yhdistyksen tavoitteena on yhdistää Satakunnan 

alueen lääkäreitä kollegiaalisuuden ylläpitämiseksi sekä työskennellä terveyden- ja 

sairaanhoidon edistämiseksi Satakunnassa järjestämällä esitelmä- ja 

kokoustilaisuuksia sekä retkiä. Lisätietoa Satakunnan lääkäriyhdistyksestä ja sen 

toiminnasta löytyy osoitteesta https://www.satakunnanlaakariyhdistys.fi/ . 

 

Facebookissa: Facebookista löytyy useampia hyödyllisiä ryhmiä erikoistujalle. 

Tulevat psykiatrit –ryhmästä saa tietoa esimerkiksi tulevista koulutuksista ja niiden 

aikatauluista sekä muista ajankohtaisista asioista. Suomen psykiatrit –ryhmässä 

käydään keskustelua muun muassa tieteellisistä asioista sekä muista psykiatriaa 

koskevista asioista. Ryhmät ovat suljettuja ryhmiä. Lisäksi Facebookista löytyvät 

Lääkärit-ryhmä sekä Lääkärit kahvipöytäkonsultaatiot -ryhmä, joissa jäseninä on 

kaikkien erikoisalojen lääkäreitä ja joissa voi keskustella kaikenlaisista 

lääketieteellisistä asioista tai konsultoida kollegoita. 

Suosittelen myös seuraamaan Satakunnan psykiatria –sivustoa, josta saa tietoa 

ajankohtaisista Satakunnan psykiatrian alueen tapahtumista ja projekteista. 


