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Lokikirja erikoistumisen arvioinnissa
Erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on antaa
valmiudet erikoislääkärin tehtäviin, ammatti‑
taidon ylläpitämiseen ja oman erikoisalan ke‑
hittämiseen. Lisäksi tarkoituksena on pereh‑
dyttää erikoisalan tieteelliseen tietoon (Asetus
erikoislääkärikoulutuksesta A420/2012). Eri‑
koislääkärin tutkintoon kuuluu viisi tai kuusi
vuotta kliinistä työskentelyä ja siihen liittyvää
jatkuvaa toimipaikkakoulutusta, vähintään 80
tuntia kurssimuotoista teoreettista koulutusta
ja valtakunnallinen kuulustelu. Ihannetapauk‑
sessa erikoislääkäriksi valmistutaan kuitenkin
silloin, kun erikoistuvalla on erikoislääkäriltä
vaadittavat tiedot ja taidot, ei silloin, kun tietty
tuntimäärä koulutusta on suoritettu (Heikkilä
2012).
Lääkäri 2008 ‑tutkimuksen (STM 2009)
mukaan nuorista lääkäreistä jopa 95 % on
erikoistunut, on erikoistumassa tai on päättä‑
nyt erikoistua jollekin 50:stä lääketieteen eri‑
koisalasta – uusimpana vaihtoehtona akuutti
lääketieteen erikoistumisohjelma. Valtaosa
erikoislääkärikoulutuksesta tapahtuu kuntien
tai kuntayhtymien sairaaloissa ja terveyskes‑
kuksissa sekä yliopistoissa eli julkisen sektorin
työpaikoilla. Työterveyshuoltoon voi erikois‑
tua osittain myös yksityisellä sektorilla. Aika
lääketieteen lisensiaatiksi valmistumisesta eri‑
koislääkäritutkinnon suorittamiseen on keski‑
määrin 8–9 vuotta, mahdollisesti pidempikin,
jos samanaikaisesti valmistellaan väitöskirjaa.
Perheen perustaminen vaikuttaa myös erikois‑
tumisen kestoon. Koulutus saattaa siis pirstou‑
tua ja jakautua useisiin eripituisiin ajanjaksoi‑
hin. Se voi toteutua usealla ERVA-alueella, ja
vastuuyliopistokin ehkä vaihtuu matkan var‑
rella. Siksi koulutuksen seuranta ja arviointi
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on tärkeää ja koulutusyliopistojen ja ‑yksik‑
köjen pitäisi määrittää koulutuksen sisältö ja
tavoitteet yhdessä.
Kunkin erikoisalan tulisi tarjota erikois‑
tujalle koulutuksen alussa kyseisen alan kan‑
sallisesti hyväksymä lokikirja. Erikoisala ja
koulutusyksikkö vastaavat lokikirjan sisällöstä
niin että eurooppalaisten kattojärjestöjen kou‑
lutustavoitteet tulevat huomioiduiksi. Euroop‑
palaisia vaatimuksia on aiheellista kuitenkin
soveltaa paikallisten olosuhteiden mukaan,
ja esimerkiksi operatiivisilla aloilla normeista
voidaan joustaa, jos tarvittavia leikkausmääriä
ei ole mahdollista saavuttaa. Erikoistuva lää‑
käri huolehtii lokikirjan ajantasaisuudesta ja
oikeellisuudesta. Lokikirjamerkintöjen avulla
erikoistuva voi itse seurata kliinisen palvelun
ja kurssimuotoisen koulutuksen kertymistä
ja omaa edistymistään. Kouluttaja- ja tutor
tapaamisissa lokikirjaa voidaan käyttää sen
arvioimisessa, miltä osa-alueilta koulutusta tu‑
lisi vielä saada. Koulutukseen osallistuvat toi‑
vovat lokikirjan auttavan oppimistavoitteiden
hahmottamisessa, koulutuksen eri vaiheiden
suunnittelussa ja puuttuvan koulutuksen to‑
teamisessa. Koulutuksesta vastaavan henkilön
tulisi tarkastaa lokikirjamerkinnät ennen eri‑
koistumiskoulutuksen hyväksymistä.
Tavoitteena pitäisi olla, että lokikirjaan
voidaan kirjata tietoja myös sähköisesti. On‑
nistuneista verkkopohjaisista lokikirjoista on
kansainvälisiä esimerkkejä (Lonergan 2011).
Parhaiten sähköinen lokikirja soveltunee ki‑
rurgisen toiminnan arviointiin. Toisaalta mo‑
nilla erikoisaloilla on osa-alueita, joiden hallit‑
semista ei voi arvioida temppujen lukumäärän
mukaan, ja siksi tietojen ja taitojen arviointi
voidaan kirjata lokikirjaan myös sanallisesti.
Erikoistumisen eri vaiheisiin asetettujen
tavoitteiden toteutumista on tärkeää seurata,
koska ilman sitä erikoistujaa saattaa olla vai‑
kea motivoida lokikirjan ylläpitoon tai tutor‑

tapaamisten järjestämiseen. Lokikirja on ollut
käytössä naistentautien ja synnytysten eri‑
koisalalla 1990-luvun lopulta lähtien, ja tässä
numerossa (Mäkinen ym.) kuvataan sen hyö‑
dyntämisestä saatuja tuloksia Turun yliopis‑
tossa. Toisilla taidot kehittyvät nopeammin,
toisilla hitaammin, joten myös teknisen tai‑
don arviointi on tärkeää. Tähän on kehitetty
niin sanottu OSATS-mittari (Objective struc‑
tured assessment of technical skills) (www.
rcog.org.uk/files/rcog-corp/uploaded-files/EdCore-OSATS.pdf).

Sitä on käytetty esimerkiksi
keisarileikkauksen, imukuppisynnytyksen ja
synnytyksen jälkeisen verenvuodon hoidon
arvioinnissa (Landau ym. 2012, Maagaard ym.
2012, Quinn ym. 2012).
Erikoislääkäreiden koulutuksen ohjaus on
siirtymässä opetus- ja kulttuuriministeriöltä
sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen. Eri‑
koistumiskoulutuksen siirtoa valmistelee niin
sanottu siirtotyöryhmä. Keskeisenä tavoit‑
teena on parantaa erikoistumiskoulutuksen
suunnittelua valtakunnallisesti siten, että eri
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