
EPA – Vastasyntyneen elvytys 

Lähde: https://www.perinatologinenseura.fi/simulaatiojaos/kansallinen-vastasyntyneiden-hat/ 

1. EPA:n nimi Huonokuntoisen vastasyntyneen alkuhoito 

2. Määritelmät ja 
rajoitukset 

Täysiaikaisen vastasyntyneen elvytyssimulaatio synnytyssalissa 
 
Osallistujat: erikoistuva lääkäri, kätilö(t), neonataalisairaanhoitaja(t) 
Välineet: T-kappaleresuskitaattori, intubaatiovälineet, larynx-maski, vaihtoehtoisen 
iv-reitin välineet, adrenaliini, kirkkaita nesteitä, hätäverta simuloiva nestepussi, 
tyhjä surfaktanttiampulli, surfaktantin antovälineet, vastasyntynyttä kuvaava 
kauko-ohjattava simulaationukke, simuloitu monitori 

3. Tärkeimmät 
osaamisalueet 

Lääketieteellinen osaaminen  
Ammatillisuus 
Johtamistaidot 
Vuorovaikutustaidot 
Yhteistyötaidot 

4. Tarvittava kokemus, 
tiedot, taidot, asenteet 
ja suoriutuminen  
 

Lääketieteellinen osaaminen 
- elvytysvälineiden tarkistus 
- vauvan voinnin arviointi 
- hypotermian ehkäisy 
- monitoroinnin aloitus 
- lisähapen asianmukainen käyttö 
- hengityksen tukeminen 
- verenkierron tukeminen 
- elvytyslääkkeet 

 
Ammatillisuus & Taidot 

- johtajana toimiminen 
- tehokas kaksisuuntainen kommunikaatio 
- maskiventilaation aloittaminen huoneilmalla 
- intubaatioputken valinta, intubaatioon tarvittavat 

välineet ja tekniikka 
- paineluelvytyksen oikea-aikainen aloitus ja rytmitys 
- perifeerisen ja/tai vaihtoehtoisen verisuonikanyylin 

asetus 
- nestetäyttö, verensiirto 
- surfaktantin annostelu 
- jatkohoidon suunnittelu 

 
Asenteet 

- oman osaamisen rajojen tunnistaminen 
- avun pyytäminen tarvittaessa 
- vanhempien huomioiminen 

 

Suoriutuminen  
 
 
 
 
 
 
 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 
 
 
 
 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 

5. Ohjaus- ja 
harjoittelumenetelmät 

Toistot erityyppisillä simuloiduilla potilastapauksilla (esim. vastasyntyneen lievä 
adaptaatiohäiriö, asfyksia, istukka-ablaatio ja mekoniumaspiraatio), joissa 
tarvittavat toimenpiteet vaihtelevat virvoittelusta lapsen intubaatioon ja 
täyselvytykseen. Potilastapauskeskustelut 

6.Kouluttajan arvio 
tehtävän tasosta 

 
Helppo ꙱                    Keskivaikea ꙱                        Vaikea ꙱ 

 

7. Osaamisen 
arvioinnin menetelmät 
ja perusteet  
 
 

Ohjaaja havainnoi prosessia. Simulaation jälkeiset keskustelut (ks. tarkistuslista) 



 

8. Kokonaisarvio 
 
 
 
 

1 ꙱ 
Aloittavan 
erikoistuvan 
taso 

2 ꙱ 
Osa 
toiminnoista 
alkaa sujua 

3 ꙱ 
Useat osa-
alueet 
sujuvat 

4 ꙱  
Itsenäinen 
työskentely 
mahdollista 

5 ꙱ 
Pystyy tarvittaessa 
ohjaamaan itseään 
kokemattomampaa  
 

 

Päiväys ja allekirjoitus 
 
 
 

 

 



 

EPA - Vastasyntyneen elvytys. Tarkistuslista arvioinnin tueksi 

 
 

1. Ennakkovalmistelut 
 

o Johtaja kaikkien tiedossa  
o Työnjako ja tehtävät selvillä  
o Tarvittavat välineet valmisteltu ja käsillä  
o Kaksisuuntainen kommunikaatio onnistui  
o Yhteistyö toimi 
o Merkittävien toimenpiteiden ääneen kertominen 
o Hätäverien tilaus tarvittaessa esitietojen perusteella 

 
2. Alkutoimet ja monitorointi  

 
o Lämpötalous: kuivattu lapsi ja märät liinat poistettu, lämmitys huomioitu 
o Lapsen oikea pään asento varmistettu (kaula kevyesti ojennettu) 
o Hengitysteiden avoimuus tarkistettu, imu vain tarvittaessa (ensin suu, sitten nenä) 
o Sykearvio lapsen saapuessa virvoittelupöydälle (huonovointiselta sydämen auskultaatio) 
o EKG- ja saturaatioseurannan aloitus (SpO2-mittari oik. olkavarteen) 

 
3. Hengitys ja sen tukeminen  

 
o Happi: aloitus FiO2 21 %  
o Hengityksen arviointi: ei hengitä -> ventilaation aloitus  
o T-kappaleresuskitaattorin maski oikean kokoinen 
o Oikea ventilaatiotaajuus (30-60/min) 
o Ventilaation tekninen onnistuminen (jatkuva PEEP n. 5 cmH2O, PIP 30 cmH2O), ei turhia taukoja 
o Rintakehän nousun arviointi 
o Hitaaseen SpO2-nousuun reagointi: FiO2-nosto 1 min jälkeen 
o Oman hengityksen alkamisen toteaminen, ventilaation oikea-aikainen tauottaminen 
o Ylipainetuen jatkaminen lapsen naristaessa 

 
o Hengitystien turvaamisen tarve todettu 
o Intubaatioputken tai larynxmaskin sopiva koko 
o Laryngoskoopin sujuva käyttö 
o Onnistunut intubaatio (≤ 2 yritystä, < 30 s/yritys) (ventilaatiosta huolehtiminen yritysten välillä) 
o Intubaatioputken paikan varmistaminen (CO2-detektori, auskultaatio, rintakehän nousu ventiloidessa) 
o Suuren FiO2-tarpeen syyn pohdinta 
o Surfaktantin anto oikealla tekniikalla 

 
4. Verenkierto 

 
o Paineluelvytys aloitettu, kun ventilaation aikana & FiO2-noston jälkeen syke < 60/min 
o Oikea tekniikka (2 käden tekniikka) 
o Oikea tahti ja painelusyvyys (100-120/min) 
o Oikea rytmitys (1:3) 
o Vasteen arvioiminen, oikea-aikainen painelun lopetus 
o Verisuoniyhteyden avaaminen 
o Nestetäytön tai hätäveren antaminen tarvittaessa 
o Adrenaliinin oikea-aikainen käyttö 

  



 
 

5. Komplikaatiot/ongelmat (kyllä/ei) 
 

o Havaittiinko ongelmat ajoissa? 
o Kerrottiinko kaikille havainnoista? 
o Muutettiinko toimintaa tilanteen vaatimalla tavalla? 

 
6. Jatkohoidon suunnittelu 

 
o Osastoseurannan tarpeen toteaminen 
o Siirtovalmistelut virvoittelupisteestä poistumista varten 
o Potilaalle sopivan hengityskoneen varaaminen osastolle (ilmoitus osastolle) 
o Hoidon suunnittelu pulmonaalihypertensiota epäiltäessä (sydämen UÄ, iNO yms.) 

 
7. Vanhempien huomioiminen  

 



EPA – Pitkäaikaissairaan lapsen poliklinikkakäynti 

1. EPA:n nimi Pitkäaikaissairaan lapsen poliklinikkakäynti 
 

 Arvioitava tilanne (kouluttaja täyttää): 
(erikoisala, vastaanoton tyyppi, vaikeusaste) 

2. Määritelmät ja 
rajoitukset 

Erikoistuva osaa ydinasiat hoidettavasta sairaudesta ja sen hoidosta ja osaa soveltaa näitä 
tietoja yksilöllisesti potilaan hoitoon. 
Osaa tarvittaessa konsultoida erikoislääkäriä neuvojen ja ohjeiden saamiseksi. Ymmärtää 
pitkäaikaissairauden merkityksen lapsen ja perheen elämässä.  
Osaa toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä hyödyntäen muiden osaamista. 
 

2. Mahdolliset riskit ja 
komplikaatiot 

Erikoistuva lääkäri ei havaitse taudin etenemistä/aktivoitumista, joka voi johtaa 
hoitotasapainon heikkenemiseen.  

3. Tärkeimmät 
osaamisalueet 

Lääketieteellinen osaaminen 
Yhteistyötaidot 
Vuorovaikutustaidot 
Johtaminen 
Tiedonhallinta ja oppiminen 
Terveyden edistäminen 

4. Suoritusta koskevat 
odotukset 
-tiedot 
-taidot 
-asenteet  
 

Valmistautuminen poliklinikkakäyntiin 
- potilasasiakirjoihin tutustuminen 
- lisätiedon hankkiminen (kirjallisuus ja konsultointi) 
- lähetteiden laatiminen 
- tutkimustulosten läpikäynti 

Suoriutumisen aste 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 

Poliklinikkakäynti 
- anamneesi (ikä huomioiden potilaalta/vanhemmilta) 
- kliininen tutkiminen 
- osaa tulkita saadut tulokset, tietää normaaliarvot eri ikäisillä 

lapsilla ja osaa selittää ne lapselle/vanhemmalle 
ymmärrettävästi 

- tunnistaa hoidon muutosta vaativat poikkeavat tulokset  
- suunnittelee jatkohoidon tarvittaessa erikoislääkäriä 

konsultoiden 
- osaa määrätä tarvittavat jatkotutkimukset ja seurantakäynnin 

ajankohdan 
- ymmärtää hoitamansa sairauteen liittyvät kuntoutusmuodot ja 

sosiaalietuudet 
- osaa laatia tarvittavat lähetteet ja lausunnot 
- tiedostaa, että joissakin hoitomuodoissa edellytetään 

erityislausuntoja 
- osaa tukea lapsen normaalia kasvua ja kehitystä ja ottaa 

huomioon sairauden asettamat rajoitukset jatko-opintojen ja 
ammatinvalinnan suhteen  

- kartoittaa perheen jaksamista ja osaa tukea sitä 

Suoriutumisen aste 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 

Poliklinikkakäynnin jälkeen 
- osaa laatia tarvittavat potilaskertomusmerkinnät 
- huolehtii tiedon siirtymisestä yhteistyötahoille 

Suoriutumisen aste 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 

5. Ohjaus- ja 
harjoittelumenetelmät 

  Useiden  vastaanottotilanteiden  seuraaminen 
Potilasasiakirjoihin tehdyt merkinnät 
 



6. Osaamisen 
arvioinnissa käytetyt 
menetelmät ja 
päätöksen perusteet  

Mini-CEX 
Potilastapauskeskustelu  
 

7. Koulutuksen vaihe, 
jossa yleensä 
saavutetaan 

Erikoistumiskoulutuksen loppuvaiheessa, jolloin erikoistuvalle on jo kertynyt osaamista ja 
kokemusta erikoispoliklinikoiden työskentelystä. 

8. Suositan 
erikoistujaa 
luottamuksen tasolle 
 

1 aste ꙱ 
Erikoistuva on 
ollut 
seuraamassa 
kouluttajan 
poliklinikka-
vastaanottoa 

2 aste ꙱ 
Erikoistuva voi 
pitää 
poliklinikka-
vastaanottoa 
suoran 
ohjauksen 
alaisena 

3 aste ꙱ 
Erikoistuva voi 
pitää 
poliklinikka-
vastaanottoa 
epäsuoran 
ohjauksen 
alaisena 

4. aste ꙱  
Erikoistuva voi 
pitää 
poliklinikka-
vastaanottoa 
itsenäisesti 

5 aste ꙱ 
Erikoistuva voi 
pitää poliklinikka-
vastaanottoa 
itsenäisesti ja  
ohjata 
kokemattomampia 

9. Voimassaoloaika Pysyvästi, ellei kliinisessä työssä huomattavan pitkiä keskeytyksiä 

Päiväys ja allekirjoitus  
 
 

 



EPA - Näyttöön perustuva lääketiede  

1. EPA:n nimi Potilaan ongelman ratkaisu tietohaun avulla  
 

2. Määritelmät ja 
rajoitukset 

Tehtävässä käsitellään kliinistä ongelmaa, jonka ratkaisuun tarvitaan tietohakua, 
joko siksi, että tilanne on harvinainen tai muuttunut tai muuten halutaan varmistaa 
oikea toimintalinja.  
Ongelma voi olla erikoistumisen alkuvaiheessa yksinkertainen ja tietohaun kohde 
selkeä ja helposti löydettävissä ja näytön aste valmiiksi arvioitu (esim. Käypä hoito -
suositus). Erikoistumisen edetessä käsitellään ongelmia, joiden ratkaisussa 
tarvitaan vaativampaa kirjallisuuden hakemista ja löytyneen tiedon arviointia. 

3. Tärkeimmät 
osaamisalueet 

Lääketieteellinen osaaminen  
Oma osaaminen ja tiedonhallinta 
Ammatillisuus 

4. Tarvittava kokemus, 
tiedot, taidot, asenteet 
ja suoriutuminen  
 

Tietohaun prosessi 
1. Kliinisen, vastattavissa olevan kysymyksen muotoilu  
2. Evidenssin hakeminen 

o käytetyt tietokannat (oppikirjat, UpToDate, 
suositukset, PubMed) 

o hakusanat, rajaukset 
o oleellisten suositusten, meta-analyysien tai 

yksittäisten artikkelien löytäminen 
3. Löydetyn näytön kriittinen evaluointi  

o Perustuuko löydetty tieto (esimerkiksi suositus tai 
hoito-ohje) näyttöön? 

o Katsauksen tai meta-analyysin luotettavuuden 
arviointi 

o Yksittäisen artikkelin arviointi 
- tutkimusasetelma 
- mitä mitattiin ja miten 
- mihin verrattiin 
- mikä oli tulos ja kuinka tarkka arvio siitä 

saatiin 
- tutkimuksen mahdolliset virhelähteet 

4. Yhteenvedon tekeminen ja näytön soveltaminen omaan 
potilaaseen, siitä kertominen potilaalle ja työyhteisölle, 
uusien toimintatapojen käyttöönotto uuteen näyttöön 
perustuen 

5. Oman suorituksen evaluointi  

Suoriutuminen  
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 
 
 
 
 
 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 
 
 
 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 

5. Ohjaus- ja 
harjoittelumenetelmät 

Toistot eritasoisilla ongelmilla erikoistumisen eri vaiheissa 

6. Kouluttajan arvio 
tehtävän tasosta 

 
Helppo ꙱                    Keskivaikea ꙱                        Vaikea ꙱ 

 

7. Osaamisen 
arvioinnin menetelmät 
ja perusteet  

Ohjaaja voi havainnoida prosessia. Itsenäisesti suoritetun ongelmanratkaisun tulos 
ja perusteet käydään yhdessä läpi. Kts. seuraava sivu. 

8. Kokonaisarvio 1 ꙱ 
Aloittavan 
erikoistuvan 
taso 

2 ꙱ 
Osa 
toiminnoista 
alkaa sujua 

3 ꙱ 
Useat osa-
alueet 
sujuvat 

4 ꙱  
Itsenäinen 
työskentely 
mahdollista 

5 ꙱ 
Pystyy tarvittaessa 
ohjaamaan itseään 
kokemattomampaa  
 

 

Päiväys ja allekirjoitus 
 
 

 

 



EPA – Näyttöön perustuva lääketiede. Taustamateriaalia arvioinnin tueksi ja oppimisen edistämiseksi 

 

Toiminnot ja taidot Tarvitaan oppimisen 
edistämistä 

Kehittyvä osaaminen Tavoitteet luotettavalle oppijalle 

1. Vastattavissa 
olevan kliinisen 
kysymyksen 
muotoilu potilaan 
ongelmista  

Erikoistuva ei lähde 
selvittämään asiaa, tyytyy 
valmiiseen vastaukseen tai 
asia jää selvittämättä 

Erikoistuva pystyy 
ohjattaessa ja 
pyydettäessä 
miettimään potilaan 
ongelmasta esiin 
nousevia kysymyksiä 

Erikoistuva pyytää 
tarvittaessa apua 
kysymyksen muotoilussa 

Erikoistuva hakee jatkuvasti lisää 
tietoa ja muodostaa vastattavia 
kysymyksiä yhdistäen 
uteliaisuutta, objektiivisuutta ja 
tieteellistä ajattelua 

2. Taito hakea tietoa 
erilaisista 
tietolähteistä 

Erikoistuva ei vielä käytä 
informaatioteknologiaa 

Erikoistuva käyttää 
hakustrategiaa, joka 
tuottaa 
hallitsemattoman 
määrän informaatiota 

Erikoistuva käyttää useita 
tietolähteitä ja pyrkii 
rajaamaan tiedonhakua 

Erikoistuva osaa valita sopivia 
tietolähteitä ja hakukoneita ja 
osaa tehdä hakuja, joiden 
tuloksista on hyötyä ongelman 
ratkaisussa 

3. Taito arvioida 
löydetyn tiedon 
luotettavuutta 

Erikoistuva joko hyväksyy tai 
hylkää löydetyn näytön 
kritiikittä 

Erikoistuva pystyy 
käsittelemään 
löytämäänsä tietoa 

Erikoistuva pystyy 
arvioimaan kliinisten 
tutkimusten laatua ja 
pyytää tarvittaessa apua 

Erikoistuva ymmärtää ja pystyy 
erottelemaan näytön asteen  

4. Tiedon 
soveltaminen 
omaan 
potilaaseen ja 
omiin 
käytäntöihin 

Erikoistuva ei keskustele 
kirjallisuudesta työyhteisössä 
edes pyydettäessä 

Erikoistuva pystyy 
ohjattuna soveltamaan 
uutta tietoa  

Erikoistuva ymmärtää ja 
kestää tiedon ristiriitoja. 
Pystyy soveltamaan 
näyttöä käytäntöön 
tavallisissa tilanteissa 

Erikoistuva pystyy pohtimaan 
näytön yksityiskohtia ja 
monitulkintaisuutta yhdessä 
potilaan (shared decision) ja 
työyhteisön kanssa 

5. Oman toiminnan 
evaluointi 

Erikoistuva ei evaluoi omaa 
toimintaansa 

Erikoistuva pyrkii 
evaluoimaan omaa 
toimintaansa 

Erikoistuva pystyy osittain 
evaluoimaan 
toimintaansa ja tiedostaa 
oman osaamisensa rajat 

Erikoistuva pystyy evaluoimaan 
toimintaansa ja korjaamaan sitä 
tarvittaessa 

 



EPA - Huonojen uutisten kertominen 

Lähde: AFMC, Swiss EPAs, Royal College of Canada Emergency Medicine, Royal College of Canada Internal 

Medicine, BOEG ja kansallinen EPA - Haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

1. EPA:n nimi Huonojen uutisten kertominen  
 

2. Määritelmät ja 
rajoitukset 

Erikoistuva kertoo perheelle/potilaalle huonon uutisen.  
Esimerkkejä huonoista uutisista ovat vaikea diagnoosi, sairauden 
paheneminen, hoidon tavoitteen muuttuminen parantavasta oireita 
lievittäväksi, vaikeat diagnostiset tutkimukset, monimutkaiset 
hoitovaihtoehdot ja niiden sivuvaikutukset, eri hoitomuotoihin liittyvä 
epävarmuus ja päätös hoitotutkimuksiin osallistumisesta 

2. Mahdolliset riskit ja 
komplikaatiot 

Haastavissa vuorovaikutustilanteissa käsitellään herkkiä asioita, joiden 
epäonnistuneesta käsittelystä saattaa seurata pitkällisiä selvittelyitä ja 
väärinymmärryksiä. 

3. Tärkeimmät 
osaamisalueet 

Lääketieteellinen osaaminen 
Vuorovaikutustaidot 
Yhteistyötaidot 
Ammatillisuus 

4. Tarvittava kokemus, 
tiedot, taidot, 
asenteet ja 
suoriutuminen  
 

Lääketieteellinen osaaminen 
- Valmistautuu tapaamiseen ja perehtyy riittävästi 
lääketieteellisiin kysymyksiin ja potilaan tilanteeseen 
osatakseen vastata potilaan/omaisten kysymyksiin 

Suoriutumisen aste 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 

Vuorovaikutustaidot 
- Järjestää tapaamisen rauhalliseen tilaan 
- Varaa riittävästi aikaa tapaamiselle 
- Kertoo oleelliset lääketieteelliset asiat potilaan ja/tai 
omaisten ymmärtämällä kielellä (tarvittaessa tulkin 
avulla) välttäen lääketieteellisten termien käyttöä 
- Arvioi perheen mielialoja ja kykyä vastaanottaa 
huonot uutiset ja pyrkii sanavalinnoillaan tukemaan 
perhettä tässä 
- Kuuntelee aktiivisesti välttäen keskeytyksiä 
- Tarkentaa tarvittaessa kuulemaansa ja pyytää 
selvennystä 
- Neuvottelee potilaalle/omaisille ymmärrettävän 
hoitosuunnitelman ja kertoo, miten toimitaan tästä 
eteenpäin 

Suoriutumisen aste 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 

Yhteistyötaidot 
- Kutsuu tarvittaessa mukaan muut potilaan hoitoon 
osallistuvat henkilöt 
- Osallistaa muut tiimin jäsenet haasteellisen 
vuorovaikutustilanteen hoitamiseen 

Suoriutumisen aste 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 

Ammatillisuus 
- Esittäytyy, selittää oman roolinsa tilanteessa ja 
kertoo keskustelun syyn 
- Säilyttää ammatillisuutensa emotionaalisesti 
latautuneessa tilanteessa 
- Osaa pohtia tilannetta jälkeenpäin ja tarvittaessa 

hakeutua defusion-tilaisuuteen 

Suoriutumisen aste 
1꙱2꙱3꙱4꙱5꙱ 



5. Ohjaus- ja 
harjoittelumenetelmät 

Toistot eri potilastilanteissa 

6. Osaamisen 
arvioinnissa käytetyt 
menetelmät ja 
päätöksen perusteet  

Ohjaaja havainnoi prosessia. Itsenäisesti suoritetun tehtävän tulos käydään 
yhdessä läpi. Ohjaaja antaa konkreettisia ohjeita siitä, miten erikoistuva voi 
edistyä osaamisessaan. 

7. Koulutuksen vaihe, 
jossa yleensä 
saavutetaan 

Koulutuksen loppuvaihe/ viimeiset vuodet 

9. Kouluttajan arvio 
arvioitavasta 
tilanteesta 

  
              Helppo ꙱                    Keskivaikea ꙱                        Vaikea ꙱ 

10. Suositan 
erikoistujaa 
luottamuksen tasolle 
 

1 aste ꙱ 
Erikoistuva 
on ollut 
seuraamassa 
kouluttajan 
työskentelyä 

2 aste ꙱ 
Erikoistuva 
osaa kertoa 
huonot 
uutiset 
yhdessä 
kouluttajan 
kanssa 

3 aste ꙱ 
Erikoistuva 
osaa kertoa 
huonot 
uutiset 
itsenäisesti. 
Ohjaaja on 
ollut 
paikalla 

4. aste ꙱  
Erikoistuva 
osaa kertoa 
huonot 
uutiset 
itsenäisesti  
 

5 aste ꙱ 
Erikoistuva osaa 
kertoa huonot 
uutiset itsenäisesti 
ja pystyy 
tarvittaessa 
ohjaamaan 
itseään 
kokemattomampia  

9. Voimassaoloaika Valtuutus on voimassa pysyvästi 

Päiväys ja allekirjoitus 
 

 
 
 

 



 
 
EPA: Huonojen uutisten kertominen. Taustamateriaalia arvioinnin ja ohjauksen tueksi 
 
 

Osaamisalueet Tarvitaan korjaavaa 
palautetta 

Kehittyvä osaaminen Odotukset “luotettavalle“ 
oppijalle 

Lääketieteellinen osaaminen Erikoistuva valmistautuu vain 
osittain tapaamiseen eikä 
perehdy riittävästi 
lääketieteellisiin kysymyksiin 
ja potilaan tilanteeseen  

Erikoistuva pystyy ohjattuna 
järjestämään tapaamisen, 
perehtymään lääketieteelisiin 
kysymyksiin ja vastaamaan 
potilaan/omaisten 
kysymyksiin ohjaajan 
avustuksella 

Erikoistuva pystyy 
järjestämään tapaamisen 
itsenäisesti ja perehtyy 
riittävästi lääketieteellisiin 
kysymyksiin ja potilaan 
tilanteeseen 

Vuorovaikutustaidot Erikoistuva ei kykene 
arvioimaan perheen 
mielialoja eikä kykene 
sanavalinnoillaan tukemaan 
perhettä tai keskeyttää 
perheen puheen 

Erikoistuva kykenee ohjattuna 
tekemään potilaalle/omaisille 
ymmärrettävän 
hoitosuunnitelman ja kertoo, 
miten toimitaan tästä 
eteenpäin 

Erikoistuva hallitsee 
itsenäisesti haastavan 
vuorovaikutustilanteen ja 
välittää potilaalle/omaisille 
ymmärrettävän 
hoitosuunnitelman 

Yhteistyötaidot Erikoistuva ei kutsu paikalle 
muita tiimin jäseniä 

Erikoistuva osaa ohjattuna 
ottaa mukaan muut tiimin 
jäsenet haasteellisen 
vuorovaikutustilanteen 
hoitamiseen  

Erikoistuva kutsuu 
itsenäisesti paikalle muut 
tiimin jäsenet ja osallistaa 
heidät 

Ammatillisuus Erikoistuva ei esittele itseään 
tai jättää kertomatta syyn 
keskusteluun. Erikoistuva ei 
tunnista, että kyseessä on 
tilanne, jossa kerrotaan 
huonoja uutisia. 

Erikoistuva osaa ohjattuna 
hallita emotionaalisesti 
haastavan tilanteen ja pohtii 
tilannetta jälkeenpäin 

Erikoistuva hallitsee 
itsenäisesti emotionaalisesti 
latautuneen tilanteen ja 
kykenee toimimaan 
tilanteessa lääkärinä  

 

 



EPA – Konsultaatioiden tarjoaminen oman yksikön ulkopuolelle 

Lähteet: https://www.royalcollege.ca/rcsite/canmeds/canmeds-framework-e. 
Louhimo J: Onnistunut konsultaatio – potilaan parhaaksi. Duodecim 2019;135:486 
 

 1. EPA:n nimi Konsultaatioiden tarjoaminen oman yksikön ulkopuolelle  

2. Määritelmät ja 

rajoitukset 

Erikoissairaanhoidossa konsultaatioiden tarjoaminen oman yksikön 

ulkopuolelle kuuluu sekä erikoislääkärin että erikoistuvan lääkärin 

toimenkuvaan. Tämä EPA koskee sekä virka- että päivystysaikaa. 

3. Mahdolliset riskit ja 

komplikaatiot 
Puutteellinen lääketieteellinen osaaminen: 

- Kiireellisen hoidon viivästyminen ja akuutin sairauden 
hallitsematon eteneminen 

- Perusterveydenhuollossa hoidettavissa olevien asioiden 
ajautuminen erikoissairaanhoitoon 

Puutteelliset yhteistyö- ja johtamistaidot: 
- Konsultoivan osapuolen tai oman huolen huomiotta 

jättämisestä aiheutuvat riskit potilaalle 
Puutteet oman osaamisen hallinnassa: 

- Potilaan hoito ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla 
4. Tärkeimmät 

osaamisalueet 

Lääketieteellinen osaaminen 

Yhteistyötaidot 

Johtamistaidot 

Oma osaaminen ja tiedonhallinta 

5. Tarvittava kokemus, 

tiedot, taidot, asenteet 

ja suoriutuminen  

 

- Tunnistaa kysymyksenasettelun ja tarvittavien toimenpiteiden 
kiireellisyyden 
- Osaa hyödyntää ISBAR-menetelmää ohjaten konsultoivaa tahoa antamaan 
riittävät tiedot 
- Osaa ohjata tai välittää konsultaation eteenpäin suppealle erikoisalalle 
- Tuntee hoitosuositukset ja kirjallisuuden niin, että voi tarvittaessa ohjata 
konsultoivan tahon tutustumaan niihin  

- Suhtautuu kohteliaasti konsultoivaan tahoon 
- Kunnioittaa potilasta ja tämän perhettä ammatillisessa keskustelussa 
- Tarjoaa mahdollisuuden ja reitin jatkokonsultaatioon, mikäli potilaan 
tilanne ei etene odotetusti tai uusia kysymyksiä nousee esille 

6. Ohjaus- ja 

harjoittelumenetelmät 

Ohjaajan toiminnan seuraaminen, itsenäinen konsultaatioihin vastaaminen 

ohjaajaa konsultoiden, itsenäinen konsultaatioihin vastaaminen ohjaajalle 

raportoiden, potilaan hoidon laadun seuranta ja vaaratilanteiden käsittely 

ohjaajan kanssa 

7. Osaamisen 

arvioinnissa käytetyt 

menetelmät ja 

päätöksen perusteet  

Lääketieteellisen substanssiosaaminen, kommunikaatiotaidot, oman 

tietämyksen rajojen hahmottaminen, jatkotoimien organisointi paikalliset 

resurssit huomioiden. Konsultaation pohjalta erikoissairaanhoitoon tulleiden 

potilaiden potilaskertomusmerkintöjen läpikäynti ja keskustelu erikoistuvan 

kanssa esim. Mini-CEX-menetelmää soveltaen. 

https://www.royalcollege.ca/rcsite/canmeds/canmeds-framework-e


8. Koulutuksen vaihe, 

jossa luottamuksen 

aste saavutetaan 

Ensimmäinen vuosi erikoistumisesta, jolloin kohdataan ja omaksutaan 

lastentautien yleisimmät asiat pitkäaikaissairauksista ja akuuteista 

ongelmista  

 

9. Arviointi 1 Ei voi vastata ulkopuolisiin konsultaatioihin 

2 Voi vastata ulkopuolisiin konsultaatioihin suoran ohjauksen alaisena 

3 Voi vastata ulkopuolisiin konsultaatioihin epäsuoran ohjauksen alaisena 

4 Voi vastata ulkopuolisiin konsultaatioihin ilman ohjausta 

5 Voi ohjata muita vastaamaan ulkopuolisiin konsultaatioihin 

10. Voimassaoloaika Pysyvästi, ellei huomattavan pitkiä keskeytyksiä kliinisessä työssä 

Päiväys ja allekirjoitus 

 

 

 

  



EPA – Konsultaatioiden tarjoaminen oman yksikön ulkopuolelle. Osa-alueita arvioinnin tueksi 

 

Yhteistyötaidot asteikolla 1 – 5. Yhteistyötaidoilla tarkoitetaan alla olevia osa-alueita 

- Positiivinen vuorovaikutus ammattilaisten kesken, jonka pohjalta mahdollisuus esittää 

lisäkysymyksiä ja nostaa esille epävarmaksi jääviä seikkoja 

- Konsultoivan osapuolen ja oman vastuun hahmottaminen konsultaatiossa 

- Jaettu päätöksenteko huomioiden molempien osapuolten näkemykset, ts. sen varmistaminen, että 

suunnitelma on konsultoivalle taholle toteuttamiskelpoinen ja molemmat osapuolet ovat tehdyistä 

päätöksistä samaa mieltä 

- Kunnioitus ja ymmärrys konsultoivaa tahoa kohtaan  

- Konsultaatiokulttuurin edistäminen siten, että potilaan hoito toteutuu mutkattomasti. Sen 

tiedostaminen, että konsultaatiovastauksen antaminen on tärkeä osa potilaan hoitoa  

- Hoitovastuun ottaminen ja hoidon organisointi  

- Potilasturvallisuuden toteutuminen 

Johtamistaidot asteikolla 1 – 5 

- Potilaan hoidossa tarvittavien resurssien hahmottaminen ja hoidon organisoiminen joko 

perusterveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoitoon 

- Keskustelun ohjaaminen esimerkiksi ISBAR-menetelmää hyödyntäen 

- Osallistuminen aktiivisesti konsultaation jälkeen mahdollisesti muodostuneiden vaaratilanteiden 

analysointiin ja organisaation kehittäminen vastaavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn 

- Kiireettömien konsultaatioiden siirtäminen kiireen ja paineen keskellä 

Oman osaamisen ja tiedonhallinta asteikolla 1 – 5 

- Oman osaamisen hahmottaminen yleisimmissä lastentauteihin liittyvissä konsultaatioissa (esim. 

akuuteista tilanteista hengenahdistus, tuore diabetes, yleisimpien infektioiden hoito, vierasesineet, 

ja pitkäaikaissairauksista esim. kasvu, poikkeamat rokotusohjelmasta, pitkittyneet vatsavaivat, 

allergiat, reuma ym.) 

- Oman osaamisen hahmottaminen harvinaisissa tilanteissa (esim.  metaboliset sairaudet, 

immuunipuutosepäily, vastasyntyneen kriittiset anomaliat ym.) 

- Oman aseman tiedostaminen roolimallina sekä hoito- ja tutkimuskäytäntöjen opettajana 

konsulttina toimiessaan 

- Tiedonhakutaidot 

Lääketieteellinen osaaminen asteikolla 1 – 5 

- Oman roolin ja erityisosaamisen hahmottaminen lastenlääkärinä ja konsulttina osana 

terveydenhuoltojärjestelmää 

- Kyky integroida teoreettiset tiedot ja kliininen kokemus lasten fysiologiasta ja sairauksista sekä 

johtamis- ja yhteistyötaidot konsultin rooliin 

- Potilaan ja perheiden yksilöllisten tarpeiden huomiointi 

- Tarvittavien tutkimusten ja hoitojen suunnittelu resurssit todennäköiset sairaudet ja kiireellisyys 

huomioiden 

- Kyky organisoida jatkokonsultaatio suppealle pediatriselle alalle, lastenkirurgialle, 

lastenneurologialle tai lastenpsykiatrialle tarvittaessa 

- Potilasturvallisuuden toteutuminen 



Mini-CEX eli vastaanottotapahtuman arviointi 

Lähde: https://www.rcgp.org.uk/training-exams/training/new-wpba/minicex.aspx 

 Alle odotusten Rajatapaus Odotusten mukainen Erinomainen Ei havaittu 

Potilaan/perheen 
haastattelu 

     

Potilaan tutkiminen 
(status) 
 

  
 

   

Vuorovaikutustaidot 
 

     

Kliininen päätöksenteko 
 

     

Ammatillisuus 
 

     

Vastaanoton rakenne 
 

     

Yleisarvio 
 

     

 

Mitä hyvää? 

 

Kehitysehdotuksia seuraavaa kertaa varten: 



Potilastapauskeskustelu 

Lähde: https://www.rcgp.org.uk/training-exams/training/new-wpba/minicex.aspx 

 Alle odotusten Rajatapaus Odotusten mukainen Erinomainen Ei havaittu 

Potilasasiakirjamerkinnät      

Kliininen arvio 
 

  
 

   

Tutkiminen ja lähetteet 
 

     

Hoidon suunnittelu ja 
toteutus 
 

     

Seuranta ja tulevan 
hoidon suunnittelu 
 

     

Ammatillisuus 
 

     

Yleisarvio 
 

     

 

Mitä hyvää? 

 

Kehitysehdotuksia seuraavaa kertaa varten: 


