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GERIATRIA
Vastuuhenkilö Prof. Reijo Tilvis
KLL/Geriatrian yksikkö, Haartmaninkatu 4,
PL 340, 00029 HUS
Puh. (09) 471 73815, reijo.tilvis@helsinki.fi
Tavoitteet
Koulutusohjelman suoritettuaan geriatrian erikoislääkärin
- on pystyttävä hoitamaan vanhuspotilaita, joiden tutkiminen, kokonaistilanteen selvitys,
toiminnalliset haitat ja sosiaaliset selviytymisvaikeudet sekä hoidon, kuntoutuksen ja hoidon
jatkuvuuden toteuttaminen sisältävät ikääntyneelle ihmiselle ja vanhusväestölle ominaisia
erityisongelmia. Nämä erityisongelmat liittyvät ikääntyneen ihmisen muuttuneeseen
biologiseen, psykologiseen ja sosiaaliseen tilanteeseen;
- on osattava kliinisessä potilashoidossa keskeiset diagnostiset toimenpiteet sekä potilaan
toiminnallisen kyvyn ja kokonaistilanteen arviointi;
- on pystyttävä hoitamaan vanhuspotilaat ottaen huomioon iän ja sairauksien aiheuttaman
toiminnallisen vajauksen sekä sosiaalisen ja psyykkisen tilan sanelemat erityispiirteet;
- on hallittava alan keskeinen teoreettinen tietous ja pystyttävä seuraamaan sen kehitystä;
- tulee pystyä oman alansa tieteelliseen tutkimustyöhön;
- tulee pystyä toimimaan alan terveyden- ja sairaanhoidon kouluttajana ja alan
asiantuntijatehtävissä;
- tulee pystyä alan terveydenhuollolliseen suunnitteluun ja ennalta ehkäisevään toimintaan;
sekä
- on osattava koordinoida vanhusten terveydenhoito- ja sosiaalipalveluja sekä johtaa
vanhusten hoidossa ja kuntoutuksessa oleellista ryhmätyöskentelyä.
KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE
Koulutusohjelman kokonaispituus on 5 vuotta, josta vähintään puolet tulee suorittaa
yliopistosairaalan ulkopuolella. Yliopistosairaalan ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin voidaan
katsoa kuuluvaksi sellaiset terveydenhuollon toimintayksiköt, jotka on liitetty
yliopistosairaalaan 1.1.2000 tai sen jälkeen (Jorvin, Peijaksen, Hesperian, Kätilöopiston ja
Marian sairaalat).
Terveyskeskuspalvelu (9 kk)
Runkokoulutus (1 v 3 kk)
Runkokoulutukseen hyväksytään toiminta päätoimisessa lääkärin virassa, toimessa tai
tehtävässä terveyskeskus- tai sairaalalääkärinä. Koulutukseksi voidaan hyväksyä 3 kk
päätoimista tutkimus- tai opetustyötä geriatriaan tai siihen läheisesti liittyviltä alueilta.
Eriytyvä koulutus (3 v)
Vähintään 1 vuosi yliopistosairaalassa. Pakollisena osana on 1 vuoden palvelu sisätautien
erikoisalalla, 1 vuosi geriatrian yksikössä ja 1 vuosi neurologian ja psykiatrian erikoisaloilla
siten, että neurologisen koulutuksen osuus on vähintään 6 kk ja psykiatrisen koulutuksen
osuus vähintään 3 kk.
Toimipaikkakoulutus
Käytännön työtä täydentävät säännölliset ohjatut toimipaikkakoulutustilaisuudet, joiden
tarkoituksena on syventää tietämystä erikoisalasta. Toimipaikkakoulutusta järjestetään 2-5
tuntia viikossa.
Koulutussairaalat ja kouluttajat: http://www.med.helsinki.fi/erikoislaakari

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (60 tuntia)
Alakohtaista teoreettista koulutusta tulee olla 60 tuntia.

Lähijohtajakoulutus (30 opintopistettä)
Koulutuksen rungon muodostaa johtamisportfolio, johon kirjataan henkilökohtaiset tavoitteet,
omat havainnot työpaikalta ja siihen liittyvä pohdinta, merkinnät tapaamisista ohjaajien
kanssa, kerätty palaute sekä koulutusohjelman mukaiset tehtävät ja opintosuoritteet.
Koulutukseen lasketaan hyväksi perusterveydenhuollon lisäkoulutukseen kuuluva
hallinnollinen koulutus. Koulutukseen kuuluvat myös kirjallisen esityksen opetus, harjoitus ja
hyväksytty suoritus.
Sen lisäksi koulutukseen kuuluu kolme kaikille erikoisaloille yhteistä kaksipäiväistä
lähiopetusjaksoa sekä vähintään kaksi erikoisalakohtaista lähiopetuspäivää (tai 4 iltapäivää)
(yht. 10 op), itsenäisten kehittymistehtävien laadinta ja kirjallisuusosio. Koulutuksen voi
suorittaa 2-6 vuoden aikana.
10 lähiopetuspäivää
= 10 op

Kehittymistehtävät
10 op

Kirjallisuustehtävät 5
op

Portfolio 5 op

Lisätietoja: www.med.helsinki.fi/erikoislaakari/johtamiskoulutus ja
http://blogs.helsinki.fi/lahijohtajakoulutus.
Oppimisprosessin seuranta ja arvioinnin välineet
Kullekin erikoistuvalle nimetään henkilökohtainen ohjaaja. Opintojen etenemistä arvioidaan
portfolion avulla.
Valtakunnallinen kuulustelu
Kirjat (viimeisin painos)
1. Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T, Sulkava R, Viitanen M (toim). Geriatria, 3.painos
Duodecim 2009
2. Pathy MSJ, Sinclair A, Morley JE (ed). Principles and practice of geriatric medicine. John
Wiley & Sons Ltd
3. Heikkinen E, Rantanen T (toim). Gerontologia. Duodecim, 2. painos 2008

4. Erkinjuntti T., Rinne J., Alhainen K. & Soininen H.: Muistihäiriöt ja dementiat Duodecim
Lehdet (tenttiä edeltävän kolmen vuoden lehdet)
1. Age and Ageing
2. British Medical Journal
3. Lancet
4. Journal of the American Geriatrics Society
5. Alaan liittyvät artikkelit kotimaisissa lääketieteellisissä aikakauslehdissä
Lääkintälainsäädäntö soveltuvin osin
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GERIATRIA
Vastuuhenkilö Prof. Reijo Tilvis
KLL/Geriatrian yksikkö, Haartmaninkatu 4,
PL 340, 00029 HUS
Puh. (09) 471 73815, reijo.tilvis@helsinki.fi
Tavoitteet
Koulutusohjelman suoritettuaan geriatrian erikoislääkärin
- on pystyttävä hoitamaan vanhuspotilaita, joiden tutkiminen, kokonaistilanteen selvitys, toiminnalliset
haitat ja sosiaaliset selviytymisvaikeudet sekä hoidon, kuntoutuksen ja hoidon jatkuvuuden
toteuttaminen sisältävät ikääntyneelle ihmiselle ja vanhusväestölle ominaisia erityisongelmia. Nämä
erityisongelmat liittyvät ikääntyneen ihmisen muuttuneeseen biologiseen, psykologiseen ja sosiaaliseen
tilanteeseen;
- on osattava kliinisessä potilashoidossa keskeiset diagnostiset toimenpiteet sekä potilaan
toiminnallisen kyvyn ja kokonaistilanteen arviointi;
- on pystyttävä hoitamaan vanhuspotilaat ottaen huomioon iän ja sairauksien aiheuttaman
toiminnallisen vajauksen sekä sosiaalisen ja psyykkisen tilan sanelemat erityispiirteet;
- on hallittava alan keskeinen teoreettinen tietous ja pystyttävä seuraamaan sen kehitystä;
- tulee pystyä oman alansa tieteelliseen tutkimustyöhön;
- tulee pystyä toimimaan alan terveyden- ja sairaanhoidon kouluttajana ja alan asiantuntijatehtävissä;
- tulee pystyä alan terveydenhuollolliseen suunnitteluun ja ennalta ehkäisevään toimintaan; sekä
- on osattava koordinoida vanhusten terveydenhoito- ja sosiaalipalveluja sekä johtaa vanhusten
hoidossa ja kuntoutuksessa oleellista ryhmätyöskentelyä.
KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE
Koulutusohjelman kokonaispituus on 5 vuotta, josta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistosairaalan
ulkopuolella. Yliopistosairaalan ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin voidaan katsoa kuuluvaksi sellaiset
terveydenhuollon toimintayksiköt, jotka on liitetty yliopistosairaalaan 1.1.2000 tai sen jälkeen (Jorvin,
Peijaksen, Hesperian, Kätilöopiston ja Marian sairaalat).
Terveyskeskuspalvelu (9 kk)
Runkokoulutus (1 v 3 kk)
Runkokoulutukseen hyväksytään toiminta päätoimisessa lääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä
terveyskeskus- tai sairaalalääkärinä. Koulutukseksi voidaan hyväksyä 3 kk päätoimista tutkimus- tai
opetustyötä geriatriaan tai siihen läheisesti liittyviltä alueilta.
Eriytyvä koulutus (3 v)
Vähintään 1 vuosi yliopistosairaalassa. Pakollisena osana on 1 vuoden palvelu sisätautien erikoisalalla,
1 vuosi geriatrian yksikössä ja 1 vuosi neurologian ja psykiatrian erikoisaloilla siten, että neurologisen
koulutuksen osuus on vähintään 6 kk ja psykiatrisen koulutuksen osuus vähintään 3 kk.
Toimipaikkakoulutus
Käytännön työtä täydentävät säännölliset ohjatut toimipaikkakoulutustilaisuudet, joiden tarkoituksena
on syventää tietämystä erikoisalasta. Toimipaikkakoulutusta järjestetään 2-5 tuntia viikossa.
Koulutussairaalat ja kouluttajat: http://www.med.helsinki.fi/erikoislaakari
Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (60+20 tuntia)
Alakohtaista teoreettista koulutusta tulee olla 60 tuntia. Koulutukseen tulee sisältyä 20 tuntia kaikille
erikoisaloille kuuluvaa johtamis- ja hallinnon koulutusta.
Oppimisprosessin seuranta ja arvioinnin välineet
Kullekin erikoistuvalle nimetään henkilökohtainen ohjaaja. Opintojen etenemistä arvioidaan portfolion
avulla.
Valtakunnallinen kuulustelu
Kirjat (viimeisin painos)
1. Tilvis R., Hervonen A., Lehtonen A., Jäntti P. & Sulkava R. : Geriatria (Duodecim)

2. Evans J.G. & Williams T.F. (Eds.): Oxford textbook of geriatrics (Oxford Univeristy Press)
tai
Brocklehurst J.C.: Textbook of geriatric medicine (Churchill Livingstone)
3. Erkinjuntti T., Rinne J., Alhainen K. & Soininen H.: Muistihäiriöt ja dementiat (Duodecim)
Lehdet (tenttiä edeltävän kolmen vuoden lehdet)
1. Age and Ageing
2. British Medical Journal
3. Lancet
4. Journal of the American Geriatrics Society
5. International Psychogeriatrics
6. Alaan liittyvät artikkelit kotimaisissa lääketieteellisissä aikakauslehdissä
Lääkintälainsäädäntö soveltuvin osin
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GERIATRIA
Vastuuhenkilö Prof. Reijo Tilvis
KLL/Geriatrian yksikkö, Haartmaninkatu 4,
PL 340, 00029 HUS
Puh. (09) 471 73815, reijo.tilvis@helsinki.fi
Tavoitteet
Koulutusohjelman suoritettuaan geriatrian erikoislääkärin
- on pystyttävä hoitamaan vanhuspotilaita, joiden tutkiminen, kokonaistilanteen selvitys, toiminnalliset
haitat ja sosiaaliset selviytymisvaikeudet sekä hoidon, kuntoutuksen ja hoidon jatkuvuuden
toteuttaminen sisältävät ikääntyneelle ihmiselle ja vanhusväestölle ominaisia erityisongelmia. Nämä
erityisongelmat liittyvät ikääntyneen ihmisen muuttuneeseen biologiseen, psykologiseen ja sosiaaliseen
tilanteeseen;
- on osattava kliinisessä potilashoidossa keskeiset diagnostiset toimenpiteet sekä potilaan
toiminnallisen kyvyn ja kokonaistilanteen arviointi;
- on pystyttävä hoitamaan vanhuspotilaat ottaen huomioon iän ja sairauksien aiheuttaman
toiminnallisen vajauksen sekä sosiaalisen ja psyykkisen tilan sanelemat erityispiirteet;
- on hallittava alan keskeinen teoreettinen tietous ja pystyttävä seuraamaan sen kehitystä;
- tulee pystyä oman alansa tieteelliseen tutkimustyöhön;
- tulee pystyä toimimaan alan terveyden- ja sairaanhoidon kouluttajana ja alan asiantuntijatehtävissä;
- tulee pystyä alan terveydenhuollolliseen suunnitteluun ja ennalta ehkäisevään toimintaan; sekä
- on osattava koordinoida vanhusten terveydenhoito- ja sosiaalipalveluja sekä johtaa vanhusten
hoidossa ja kuntoutuksessa oleellista ryhmätyöskentelyä.
KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE
Koulutusohjelman kokonaispituus on 5 vuotta, josta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistosairaalan
ulkopuolella. Yliopistosairaalan ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin voidaan katsoa kuuluvaksi sellaiset
terveydenhuollon toimintayksiköt, jotka on liitetty yliopistosairaalaan 1.1.2000 tai sen jälkeen (Jorvin,
Peijaksen, Hesperian, Kätilöopiston ja Marian sairaalat).
Terveyskeskuspalvelu (9 kk)
Runkokoulutus (1 v 3 kk)
Runkokoulutukseen hyväksytään toiminta päätoimisessa lääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä
terveyskeskus- tai sairaalalääkärinä. Koulutukseksi voidaan hyväksyä 3 kk päätoimista tutkimus- tai
opetustyötä geriatriaan tai siihen läheisesti liittyviltä alueilta.
Eriytyvä koulutus (3 v)
Vähintään 1 vuosi yliopistosairaalassa. Pakollisena osana on 1 vuoden palvelu sisätautien erikoisalalla,

1 vuosi geriatrian yksikössä ja 1 vuosi neurologian ja psykiatrian erikoisaloilla siten, että neurologisen
koulutuksen osuus on vähintään 6 kk ja psykiatrisen koulutuksen osuus vähintään 3 kk.
Toimipaikkakoulutus
Käytännön työtä täydentävät säännölliset ohjatut toimipaikkakoulutustilaisuudet, joiden tarkoituksena
on syventää tietämystä erikoisalasta. Toimipaikkakoulutusta järjestetään 2-5 tuntia viikossa.
Koulutussairaalat ja kouluttajat: http://www.med.helsinki.fi/erikoislaakari
Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (60+20 tuntia)
Alakohtaista teoreettista koulutusta tulee olla 60 tuntia. Koulutukseen tulee sisältyä 20 tuntia kaikille
erikoisaloille kuuluvaa johtamis- ja hallinnon koulutusta.
Oppimisprosessin seuranta ja arvioinnin välineet
Kullekin erikoistuvalle nimetään henkilökohtainen ohjaaja. Opintojen etenemistä arvioidaan portfolion
avulla.
Valtakunnallinen kuulustelu
Kirjat (viimeisin painos)
1. Tilvis R., Hervonen A., Lehtonen A., Jäntti P. & Sulkava R. : Geriatria
(Duodecim)
2. Evans J.G. & Williams T.F. (Eds.): Oxford textbook of geriatrics (Oxford
Univeristy Press)
tai
Brocklehurst J.C.: Textbook of geriatric medicine (Churchill Livingstone)
3. Erkinjuntti T., Rinne J., Alhainen K. & Soininen H.: Muistihäiriöt ja dementiat
(Duodecim)
Lehdet (tenttiä edeltävän kolmen vuoden lehdet)
1. Age and Ageing
2. British Medical Journal
3. Lancet
4. Journal of the American Geriatrics Society
5. International Psychogeriatrics
6. Alaan liittyvät artikkelit kotimaisissa lääketieteellisissä aikakauslehdissä
Lääkintälainsäädäntö soveltuvin osin

2003-05

GERIATRIA
Vastuuhenkilö Prof. Reijo Tilvis
KLL/Geriatrian yksikkö, Haartmaninkatu 4, PL 340, 00029 HUS
Puh. 471 73815, reijo.tilvis@hus.fi
Tavoitteet
Koulutusohjelman suoritettuaan geriatrian erikoislääkärin
- on pystyttävä hoitamaan vanhuspotilaita, joiden tutkiminen, kokonaistilanteen
selvitys, toiminnalliset haitat ja sosiaaliset selviytymisvaikeudet sekä hoidon,
kuntoutuksen ja hoidon jatkuvuuden toteuttaminen sisältävät ikääntyneelle ihmiselle
ja vanhusväestölle ominaisia erityisongelmia. Nämä erityisongelmat liittyvät
ikääntyneen ihmisen muuttuneeseen biologiseen, psykologiseen ja sosiaaliseen
tilanteeseen;

- on osattava kliinisessä potilashoidossa keskeiset diagnostiset toimenpiteet sekä
potilaan toiminnallisen kyvyn ja kokonaistilanteen arviointi;
- on pystyttävä hoitamaan vanhuspotilaat ottaen huomioon iän ja sairauksien
aiheuttaman toiminnallisen vajauksen sekä sosiaalisen ja psyykkisen tilan sanelemat
erityispiirteet;
- on hallittava alan keskeinen teoreettinen tietous ja pystyttävä seuraamaan sen
kehitystä;
- tulee pystyä oman alansa tieteelliseen tutkimustyöhön;
- tulee pystyä toimimaan alan terveyden- ja sairaanhoidon kouluttajana ja alan
asiantuntijatehtävissä;
- tulee pystyä alan terveydenhuollolliseen suunnitteluun ja ennalta ehkäisevään
toimintaan; sekä
- on osattava koordinoida vanhusten terveydenhoito- ja sosiaalipalveluja sekä johtaa
vanhusten hoidossa ja kuntoutuksessa oleellista ryhmätyöskentelyä.
KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE
Koulutusohjelman kokonaispituus on 5 vuotta, josta vähintään puolet tulee suorittaa
yliopistosairaalan ulkopuolella. Yliopistosairaalan ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin
voidaan katsoa kuuluvaksi edelleen sellaiset terveydenhuollon toimintayksiköt, jotka
on liitetty yliopistosairaalaan 1.1.2000 tai sen jälkeen (Jorvin, Peijaksen, Hesperian,
Kätilöopiston ja Marian sairaalat).
Terveyskeskuspalvelu (9 kk)
Runkokoulutus (1 v 3 kk)
Runkokoulutukseen hyväksytään toiminta päätoimisessa lääkärin virassa, toimessa tai
tehtävässä terveyskeskus- tai sairaalalääkärinä. Koulutukseksi voidaan hyväksyä 3
kuukautta päätoimista tutkimus- tai opetustyötä geriatriaan tai siihen läheisesti
liittyviltä alueilta.
Eriytyvä koulutus (3 v)
Vähintään 1 vuosi yliopistosairaalassa. Pakollisena osana on 1 vuoden palvelu
sisätautien erikoisalalla, 1 vuosi geriatrian yksikössä ja 1 vuosi neurologian ja
psykiatrian erikoisaloilla siten, että neurologisen koulutuksen osuus on vähintään 6
kuukautta ja psykiatrisen koulutuksen osuus vähintään 3 kuukautta.
Toimipaikkakoulutus
Käytännön työtä täydentävät säännölliset ohjatut toimipaikkakoulutustilaisuudet,
joiden tarkoituksena on syventää tietämystä erikoisalasta. Toimipaikkakoulutusta
järjestetään 2-5 tuntia viikossa.
Koulutussairaalat ja kouluttajat:
http://www.ltdk.helsinki.fi/opiskelu/erikoislaakari/
Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (80 tuntia)
Alakohtaista teoreettista koulutusta tulee olla 60 tuntia. Koulutukseen tulee sisältyä 20
tuntia kaikille erikoisaloille kuuluvaa johtamis- ja hallinnon koulutusta.
Oppimisprosessin seuranta ja arvioinnin välineet
Kullekin erikoistuvalle nimetään henkilökohtainen ohjaaja. Opintojen etenemistä

arvioidaan portfolion avulla.
Valtakunnallinen kuulustelu
Kirjat (viimeisin painos)
1. Tilvis R., Hervonen A., Lehtonen A., Jäntti P. & Sulkava R.: Geriatria (Duodecim)
2. Jacoby R. & Oppenheimer C. (Eds.): Psychiatry in the elderly (Oxford Medical
Publications)
3. Evans J.G. & Williams T.F. (Eds.): Oxford textbook of geriatrics (Oxford
Univeristy Press)
tai
Brocklehurst J.C.: Textbook of geriatric medicine (Churchill Livingstone)
4. Erkinjuntti T., Rinne J., Alhainen K. & Soininen H.: Muistihäiriöt ja dementiat
(Duodecim)
Lehdet (tenttiä edeltävän kolmen vuoden lehdet)
1. Age and Ageing
2. British Medical Journal
3. Lancet
4. Journal of the American Geriatrics Society
5. Alaan liittyvät artikkelit kotimaisissa lääketieteellisissä aikakauslehdissä
Lääkintälainsäädäntö soveltuvin osin

2001-03

GERIATRIAN KOULUTUSOHJELMA
Vastuuhenkilö: Prof. Reijo Tilvis
KLL/Geriatrian yksikkö, Haartmaninkatu 4,<R>PL 340, 00029 HUS
Puh. 471 73815, reijo.tilvis@hus.fi
Koulutusohjelman yleiskuvaus
Geriatrian koulutusohjelman pituus on 5 vuotta. Ohjelmaan sisältyy 6 kuukauden
terveyskeskuspalvelu, 1 vuosi 6 kuukautta runkokoulutusta ja 3 vuotta eriytyvää
koulutusta.
Käytännön työtä täydentävät säännölliset ohjatut toimipaikkakoulutustilaisuudet,
joiden tarkoituksena on syventää tietämystä erikoisalasta. Toimipaikkakoulutusta
järjestetään 2–5 tuntia viikossa.
Tavoitteet
Koulutusohjelman suoritettuaan geriatrian erikoislääkärin

•

•
•

•
•
•
•
•

on pystyttävä hoitamaan vanhuspotilaita, joiden tutkiminen, kokonaistilanteen
selvitys, toiminnalliset haitat ja sosiaaliset selviytymisvaikeudet sekä hoidon,
kuntoutuksen ja hoidon jatkuvuuden toteuttaminen sisältävät ikääntyneelle
ihmiselle ja vanhusväestölle ominaisia erityisongelmia. Nämä erityisongelmat
liittyvät ikääntyneen ihmisen muuttuneeseen biologiseen, psykologiseen ja
sosiaaliseen tilanteeseen;
on osattava kliinisessä potilashoidossa keskeiset diagnostiset toimenpiteet sekä
potilaan toiminnallisen kyvyn ja kokonaistilanteen arviointi;
on pystyttävä hoitamaan vanhuspotilaat ottaen huomioon iän ja sairauksien
aiheuttaman toiminnallisen vajauksen sekä sosiaalisen ja psyykkisen tilan
sanelemat erityispiirteet;
on hallittava alan keskeinen teoreettinen tietous ja pystyttävä seuraamaan sen
kehitystä;
tulee pystyä oman alansa tieteelliseen tutkimustyöhön;
tulee pystyä toimimaan alan terveyden- ja sairaanhoidon kouluttajana ja alan
asiantuntijatehtävissä;
tulee pystyä alan terveydenhuollolliseen suunnitteluun ja ennalta ehkäisevään
toimintaan; sekä
on osattava koordinoida vanhusten terveydenhoito- ja sosiaalipalveluja sekä
johtaa vanhusten hoidossa ja kuntoutuksessa oleellista ryhmätyöskentelyä.

KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE
Terveyskeskuspalvelu (6 kk)
Runkokoulutus (1 v 6 kk)
Runkokoulutukseen hyväksytään toiminta päätoimisessa lääkärin virassa, toimessa tai
tehtävässä terveyskeskus- tai sairaalalääkärinä. Koulutukseksi voidaan hyväksyä 6
kuukautta päätoimista tutkimustyötä.
Eriytyvä koulutus (3 v)
Eriytyvästä koulutuksesta vähintään yksi vuosi tullaan toteuttamaan
yliopistosairaalassa. Lisäksi pakolliseen osioon kuuluu vuosi sisätauteja ja vuosi
neurologiaa ja psykiatriaa siten, että neurologian osuus on vähintään 6 kuukautta.
HYKS:n kouluttajat:
dos. Timo Strandberg, dos. Jaakko Valvanne, dos. Matti Vuoristo
Koulutussairaalat: ks. http://www.ltdk.helsinki. fi/opiskelu/erikoislaakari/
Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (80 tuntia)
Alakohtaista teoreettista koulutusta tulee olla 60 tuntia. Koulutukseen tulee sisältyä 20
tuntia kaikille erikoisaloille kuuluvaa johtamis- ja hallinnon koulutusta.
Oppimisprosessin seuranta ja arvioinnin välineet

Kullekin erikoistuvalle nimetään henkilökohtainen ohjaaja. Opintojen etenemistä
arvioidaan portfolion avulla.
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