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1

JOHDANTO
Sairaalafyysikko on terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on suorittanut sairaalafyysikon
yliopistotutkinnon filosofian maisteri- tai diplomi-insinööriopintojen lisäksi. Koulutus on yksi
pisimmistä ammatillisista koulutuksista Suomessa ja siihen kuuluu filosofian tai tekniikan lisensiaatin
tai tohtorin tutkinto, neljän vuoden käytännön harjoittelu sekä säteilyturvallisuus- ja
sairaalafyysikkokuulustelu (Eskola ja Teräs 2019; Sairaalafyysikot ry 2020). Neljän vuoden
käytännön harjoittelun aikana erikoistuva fyysikko on koulutettavana kaikilla tutkintoon kuuluvilla
lääketieteen erikoisaloilla, jotka ovat kliininen neurofysiologia, kliininen fysiologia ja
isotooppilääketiede, radiologia ja sädehoito (Eskola ja Teräs 2019).
Tässä työssä keskitytään käytännön sairaalaharjoittelun osaamistavoitteiden ja toteutuksen
kehittämiseen. Kehittämisen teoreettisena viitekehyksenä toimii osaamisperusteinen koulutus ja
luotettavasti osoitettu pätevyys EPA (enturstable professional activity), joka on tapa jäsentää
terveydenhuollon alan ammattilaisen työtä ja osaamisvaatimuksia (Ten Cate ym. 2015).
Lääketieteessä osaamisperusteisen koulutuksen lähtökohtana on 2010-luvulla laajalti käytetty
Kanadan Royal Collegen lanseeraamaa CanMEDS-periaatetta, jonka mukaiset osaamisalueet ovat:
vuorovaikutus- ja johtamistaidot, yhteistyötaidot, ammatillisuus, terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen sekä oma osaaminen ja tiedonhallinta (Frank, Snell ja Sherbino 2015). Tässä työssä
sovelletaan CanMEDS- ja EPA-periaatteita sairaalafyysikkokoulutukseen ensimmäistä kertaa
Suomessa, ja mahdollisesti koko Euroopassa.

1.1

Nykytila ja tutkimusongelma
Työ tehdään KYS Kuvantamiskeskuksen tilauksesta. Kuvantamiskeskuksessa on haluttu lähteä
kehittämään sairaalafyysikoiden koulutusta samaan suuntaan, mihin erikoislääkärikoulutusta
valtakunnallisesti Suomessa parhaillaan kehitetään eli EPA-perusteiseksi (Niemi-Murola 2017).
Koulutusta halutaan uudistaa, jotta kaikilla valmistuvilla sairaalafyysikoilla olisi osoitetusti työn
vaatimat valmiudet hoitaa työtehtäviä menestyksellisesti riippumatta siitä, mille erikoisalalle he
lopulta päätyvät työskentelemään. Toisena motiivina on fyysikoiden palkkaus, jossa on pyritty
pitämään lääkäreiden palkkausta vastaava taso mm. vastaavan koulutustason ja työn vaativuuden
vuoksi (Sairaalafyysikot ry 2014).
Nykyisellään sairaalafyysikkokoulutuksen tavoitteiden kuvaus painottuu tiedollisiin
osaamistavoitteisiin. Helsingin yliopiston opinto-oppaassa koulutuksen tavoitteet on sanoitettu
yleistasolla myös osaamisperusteisesti (Savolainen ym. 2017). Joissakin koulutusta tarjoavissa
sairaaloissa on käytössä omia yksityiskohtaisia koulutuskortteja ja -malleja erikoistuvan fyysikon
käytännönharjoittelun toteuttamiseen, arviointiin ja seurantaan. Koulutuskorteissa on tyypillisesti
lueteltu sairaalafyysikon tiedolliset osaamistavoitteet, ja joihin kolutettava ja kouluttaja ovat
merkinneet oman arvionsa saavutetusta osaamisesta (KYS 2020). Käytännön tarve
sairaalafyysikoiden koulutuksen kehittämiselle on olemassa, jotta käytännön työelämän vaatima
osaamisen laajuus, osaamisen tasainen jakautuminen ja riittävä osaamisen taso voidaan varmistaa.
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Tässä työssä selvitetään, soveltuvatko EPA- ja CanMEDS-periaatteet sairaalafyysikkokoulutukseen
kuuluvan sairaalaharjoittelun osaamistavoitteiden kuvaamiseen. Osaamistavoitteiden uudelleen
määrittely auttaisi kehittämään sairaalafyysikkokoulutusta sekä aiempaa aidommin
osaamisperusteiseksi että vastaamaan yhä paremmin käytännön työn vaatimuksiin.
1.2

Työn tavoite
Työn tarkoitus on luoda uudenlainen, kaikille erikoisaloille laajennettavissa oleva malli erikoistuvan
sairaalafyysikon neljän vuoden käytännön sairaalaharjoittelun toteuttamiseen. Mallissa harjoittelun
tavoitteita kehitetään suuntaan, jossa tiedollisten osaamistavoitteiden rinnalla arvioidaan ja
kehitetään myös muita sairaalafyysikon työn vaatimia taitoja kuten kommunikointi-, yhteistyö- ja
johtamistaidot. Uuden mallin teoreettinen viitekehys on luottamuksellisesti osoitettu pätevyys EPA,
jonka soveltaminen myös suomalaiseen lääkärikoulutukseen on parhaillaan kehitteillä (Niemi-Murola
2017). Työssä pilotoidaan EPA-periaatteen soveltuvuutta sairaalafyysikon ja erityisesti radiologian
sairaalaharjoittelun osaamistavoitteiden kuvaamiseen. Tavoitteena on, että tuloksia voidaan soveltaa
koulutuksen uudistamisessa sekä KYSssa että valtakunnallisesti.
Työn perimmäinen tavoite on kehittää suomalaisten sairaalafyysikoiden koulutuksen sisältöä
vastaamaan yhä paremmin käytännön työn vaatimuksia. Samalla tavoitteena on tarjota työn
tilaajalle aiempaa monipuolisempi ja aidosti osaamisperusteinen malli erikoistuvan fyysikon
käytännön harjoittelujakson toteuttamiseen ja osaamisen arviointiin. Työn fokus on radiologian
sairaalaharjoittelussa ja erityisesti tietokonetomografiamenetelmään kohdistuvissa fyysikon
työtehtävissä ja osaamistarpeissa. Tietokonetomografian osalta työssä luodaan yksityiskohtaiset
työtehtävä- ja osaamiskuvaukset sekä arviointimenettelyt luotettavasti osoitetun pätevyyden
toteamiseen. Lisäksi EPA-mallin muuttaessa kouluttajan tehtävää suuntaan, jossa ohjaus, arviointi ja
palautteen antaminen ovat aiempaa keskeisemmässä roolissa, tavoitteena on luoda näitä tehtäviä
tukeva ytimekäs apu- tai huoneentaulu kouluttajien tueksi.

1.3

Työn toteutus
Työn tavoitteista, painopisteestä ja rajauksesta sovittiin työn tilaajan ja ohjaajien kanssa
alkuvuodesta 2020. Tietopohjan kartuttamiseksi tehtiin kirjallisuuskatsaus kansainvälisiin ja
kotimaisiin julkaisuihin. Katsauksen pohjalta kirjoitettiin teoriaosio, jossa on tiivistettynä
sairaalafyysikon koulutuksen rakenne ja osaamisperusteisen koulutuksen sekä CanMEDS- ja EPAmenetelmien periaatteet. Toisessa teoriaosiossa käsiteltiin ohjauksen, arvioinnin ja palautteen
antamisen perusteita. Kirjallisuuskatsaus ja teoriaosio tukivat työn tärkeintä tavoitetta ja tulosta:
yleisen EPA-koulutusmallin ja osaamisen arviointimallin laatimista sekä radiologian
sairaalaharjoittelun EPA-tehtävien ja osaamistavoitteiden määrittelyä. Teoriatiedon pohjalta laadittiin
myös ohjaustyötä tukeva huoneentaulu.
Mallin ja tehtävien luonnoksia esiteltiin jo työn alkuvaiheessa radiologian osaston sairaalafyysikoille
ja yhdelle koulutuksessa olevalle erikoistuvalle fyysikolle, jotta menetelmän kehittämisessä pystyttiin

10 (55)
huomioimaan isomman asiantuntijajoukon alustavat näkemykset. Ensimmäiset keskeneräiset EPAtehtäväluonnokset otettiin KYS radiologian osastolla heti käyttöön ja niistä saatiin työn tekemisen
aikana myönteistä palautetta sekä kouluttajilta, että koulutettavilta. Myös muiden kuvantamismenetelmien EPA-tehtäviä oli alettu luonnostelemaan alustavien esimerkkien pohjalta. Harjoittelun
toteutus- ja arvioinitimallia, EPA-tehtäviä ja sekä yksityiskohtaisia osaamistavoitteita työstettiin
keväällä 2020 noin kolmen kuukauden ajan, kirjallisen työn laatimisen ohella.
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2

SAIRAALAFYYSIKON KOULUTUS
Sairaalafyysikoita on Suomen sairaaloissa ollut vuodesta 1937, jolloin ensimmäinen fyysikko
nimettiin töihin Helsingin yleisen sairaalan sädehoitoklinikalle (Sairaalafyysikot ry 2014).
Sairaalafyysikoiden koulutusjärjestelmä luotiin myöhemmin vuonna 1966 erikoislääkärien koulutusta
mallina käyttäen, eikä malli ole tuon jälkeen oleellisesti muuttunut. Koulutus on määritelty
korkeakoulututkintojen järjestelmää säätelevässä asetuksessa ja nimetty lisensiaatin tutkintoon
liittyväksi erikoistumiskoulutukseksi (Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä, Valtioneuvoston
asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta 2000).

2.1

Koulutuksen rakenne
Koulutuksen rakenne ja keskeinen sisältö on esitetty kuvassa 1. Lähtötasona koulutusta aloittaessa
on filosofian maisterin (FM) tai diplomi-insinöörin (DI) tutkinto lääketieteellisen fyysikan tai
tekniikan, teknillisen fysiikan tai fysiikan koulutusaloilta. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voi aloittaa
neljän vuoden käytännön harjoittelun, joka suoritetaan pääosin (vähintään kolme vuotta) tai
kokonaan sairaalassa työskennellen. Harjoittelun lisäksi sairaalafyysikkokoulutuksen aikana, tai
nykyisin yhä useammin koulutusta edeltävästi, suoritetaan teoreettisina opintoina yliopistollinen
jatkotutkinto (lisensiaatti tai tohtori). Koulutuksen loppuvaiheisiin kuuluu myös säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) kelpoisuuden osoittaminen ja kuulustelu sekä kaikki lääketieteelliset erikoisalat
kattava sairaalafyysikkokuulustelu. Sairaalafyysikkokuulusteluun voi pyrkiä, kun harjoittelusta on
suoritettu vähintään kolme vuotta. STA-kelpoisuuden osoittamiseksi vaaditaan vähintään kahden
vuoden käytännön harjoittelu sisältäen vähintään 4 kuukautta harjoittelua jokaisella säteilyyn
käyttöön painottuvalla erikoisalalla: radiologia, sädehoito ja isotooppilääketiede. (Eskola ja Teräs
2019.)

KUVA 1. Sairaalafyysikon koulutuksen rakenne (Eskola ja Teräs 2019).
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Sairaalafyysikon koulutusta ohjaa ja koordinoi valtakunnallinen yliopistojen sairaalafyysikoiden
erikoistumista koordinoiva neuvottelukunta, lyhyemmin “neuvottelukunta”, jonka isäntänä toimivat
vuorotellen alan suomalaiset yliopistot (Eskola ja Teräs 2019). Neuvottelukunta myös järjestää ja
arvostelee sairaalafyysikkokuulustelun, ja koulutuksen lopussa hyväksyy tai hylkää sairaalafyysikon
erikoistumiskoulutuksen. Hyväksytyn erikoistumiskoulutuksen jälkeen sairaalafyysikon
pätevyystodistusta (varsinaista tutkintoa) anotaan Helsingin, Itä-Suomen tai Oulun yliopistosta.
2.2

Käytännön sairaalaharjoittelu
Sairaalafyysikkokoulutuksessa keskeisessä roolissa on 3–4 vuoden käytännön sairaalaharjoittelu,
josta ”vähintään kaksi vuotta tulee suorittaa yliopistollisen sairaalan alaisuudessa, joista vähintään
yksi vuosi yliopistollisessa sairaalassa” (Eskola ja Teräs 2019). Yliopistollisen sairaalan alaisuudessa
harjoittelua voi suorittaa keskussairaalassa. Tämän lisäksi harjoittelua voi toteuttaa muutoin alue- ja
keskussairaaloissa ja muissa harjoittelupaikoissa kuten tutkimuslaitoksisssa, joille neuvottelukunta
on myöntänyt joko osittaiset (korkeintaan 2 harjoitteluvuotta) tai rajoitetut (korkeintaan 1
harjoitteluvuosi) koulutusoikeudet ja joissa on vastuullinen kouluttaja. (Eskola ja Teräs 2019.)
Helsingin yliopiston opinto-oppaan mukaan ”harjoitteluvaiheen tarkoituksena on perehdyttää
koulutettava käyttämään itsenäisesti sairaanhoidossa sovellettavia fysikaalisia menetelmiä
lääketieteellisen fysiikan neljällä tärkeimmällä osa-alueella” (Savolainen ym. 2017). Harjoittelulla
saavutettava osaamisen tavoitetaso on oppaassa eritelty seuraavasti:
•

On perillä niistä tärkeimmistä tutkimus- ja hoitomenetelmistä, joissa sovelletaan fysiikkaa.

•

Pystyy suorittamaan keskeiset laadunvalvontatoimet itse ja pystyy valvomaan niiden
suorittamista.

•

Ymmärtää säteilyturvallisuuskysymykset syvällisesti ja osaa suorittaa annosmittauksia.

•

Tuntee säteilyn käyttöön liittyvän organisaatioselvityksen oman sairaalansa osalta.

•

Pystyy osallistumaan uusien laitteiden hankintamenettelyyn.

•

Pystyy osallistumaan yksikössä uusien laitteiden vastaanottomenettelyihin.

•

Pystyy ottamaan käyttöön uusia tutkimus- ja hoitomenetelmiä ja raportoimaan niistä.

•

Hallitsee palvelemansa yksikön keskeisten laitteiden ja ohjelmistojen käytön.

•

Hallitsee jonkin ohjelmointikielen perusteet.

•

Pystyy vastaamaan alansa koulutuksesta.

•

Tuntee alansa lainsäädännön.

•

On perillä sairaalan hallintoon liittyvistä keskeisistä säännöstöistä.

Sairaalaharjoittelun aikana erikoistuva fyysikko työskentelee ja on koulutettavana kaikilla neljällä
lääketieteellisellä erikoisalalla: radiologia, kliininen neurofysiologia, kliininen fysiologia ja
isotooppilääketiede sekä sädehoito (kuva 2). Kouluttautuminen tapahtuu osastojen käytännön
toimintaan ja sairaalafyysikon töihin osallistumalla sekä kirjallisuuteen ja sairaaloiden ja
laitevalmistajien omaan dokumentaation ja ohjeistukseen perehtymällä. Erikoistuvan tukena on aina
yksi tai useampi kokeneempi sairaalafyysikko, joiden tehtävänä on tukea erikoistuvaa

13 (55)
osaamistavoitteiden saavuttamisessa ja antaa hänelle käytännön työtehtäviä, jotka tukevat
oppimista.

KUVA 2. Sairaalaharjoittelussa työskennellään neljällä lääketieteellisellä erikoisalalla (mukailtu Siru
Kaartinen 2019).
Osa sairaaloista on tehnyt sairaalaharjoittelua varten omia perehdytysmateriaaleja ja
sisällönkuvauksia, joiden avulla koulutuksen etenemistä voidaan seurata (kuva 3). Yhtenäistä
valtakunnallista mallia ja yksityiskohtaisempaa sisällön ja tavoitteiden kuvausta ei ainakaan vielä ole
olemassa.

KUVA 3. Ote KYS Kuvantamiskeskuksen perehdytyskortista (KYS 2020).
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2.3

Säteilyturvallisuusasiantuntija ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntija
Terveydenhuollon säteilytoimintaa koskee lakisääteinen velvoite käyttää säteilyturvallisuusasiantuntijaa työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.
Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututukintoa, osaamisalakohtaista
säteilysuojelukoulutusta, riittävää (24 kk) työkokemusta sekä sairaalafyysikon pätevyyttä (Sosiaalija terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 2018). Lisäksi säteilylaki velvoittaa käyttämään
lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa eli sairaalafyysikkoa altistuksen kohteena olevan henkilön,
kuten potilaan, säteilysuojelun suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan (STUK 2018). (Säteilylaki
2018.)
Sairaalafyysikon ammattinimike on nimikesuojattu ja luvan ammattinimikkeen käyttöön myöntää
Valvira (VALVIRA 2019). Nimikkeen käyttöoikeutta tarvitaan, mikäli sairaalafyysikko toimii säteilylain
edellyttämän säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) tai lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan (LFA)
tehtävissä (STUK 2018).

15 (55)

3

OSAAMISPERUSTEINEN KOULUTUS
Koulutuksen osaamisperusteisuus tarkoittaa siirtymistä opetus- ja tiede- tai oppiainekeskeisyydestä
osaamis- ja opiskelijakeskeiseen koulutus- ja ajattelumalliin (Opetushallitus 2015). Se tarkoittaa
käytännössä myös “koulutuksen, tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien osaamisperusteista
määrittelyä, jossa lähtökohtana ovat työelämälähtöisesti johdetut osaamistavoitteet sekä
työelämäläheiset oppimisympäristöt ja osaamisen osoittamisen tavat” (Räisänen ja Goman 2018).
Jos aiemmin koulutusten sisällöissä on keskitytty ajalliseen kestoon ja opittavaan oppiaineeseen,
osaamisperusteisuudessa keskitytään työelämässä tarvittavien taitojen saavuttamiseen opiskelijalähtöisesti (kuva 4) (Shah, Desai, Jorwekar, Badyal ja Singh 2016). Lisäksi osaamisperusteisessa
koulutuksessa opiskelijan arviointi on jatkuva ja säännöllinen osa oppimisprosessia, ja arviointi
keskittyy tarvittavien taitojen ja osaamisen kehittämiseen, opiskelijan tietojen arvioinnin sijaan.

KUVA 4. Työelämässä tarvittavat taidot ja pätevyydet (engl. competence) ovat osaamisperusteisen
koulutuksen keskiössä.
Osaamisperusteisuutta on Suomen korkeakouluissa lähdetty kehittämään osana Bolognan prosessia,
jossa tavoitteena on synnyttää aiempaa yhtenäisempi eurooppalainen korkeakoulualue (Pyykkö,
2014; Julkaisutoimisto 2015). Bolognan prosessi käynnistyi vuonna 1999 ja sen ensimmäisessä
vaiheessa vuonna 2005 siirryttiin kaksiportaisiin tutkintoihin (yliopistoissa kandidaatti- ja
maisteritutkinnot) ja opintojen mitoitus muutettiin opintoviikoista eurooppalaisittain vertailukelpoisiin
opintopisteisiin. Samalla lähdettiin tekemään myös tutkintojen uudistustyötä, jonka toteutus
yliopistoissa hajaantui kansallisille koulutusalakohtaisille työryhmille sillä seurauksella, että myös
uudistustyön lopputulokset vaihtelivat runsaasti. Joillakin aloilla otettiin käyttöön osaamisperusteisia
tutkintokuvauksia, kun toisilla tutkintojen uudistuksessa keskityttiin pääasiallisesti niiden rakenteisiin
(Pyykkö 2014). Ammattikorkeakouluissa opetussuunnitelmien osaamisperustaisuuteen paneuduttiin
tuolloin enemmän ja kattavammin, kuin yliopistoissa. Ammattikouluissa osaamisperusteisuus on ollut
koulutusten lähtökohtana korkeakouluja pidempään (Opetushallitus 2015).
Nykyisin Suomessa sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut ovat periaatteessa siirtyneet
osaamisperustaisiin opetussuunnitelmiin, mutta opetussuunnitelmien kehittäminen aidosti
osaamisperustaiseksi on todellisuudessa edelleen käynnissä (Pyykkö 2014; Alaniska, Keurulainen ja
Tauriainen 2019). Joillekin, erityisesti ammatillisesti suuntautuneille aloille kuten EU-direktiiveihin
pohjautuvan lääkärikoulutukseen, on olemassa erilaisia ja eritasoisia eurooppalaisia
osaamisperusteisia opetussuunnitelmastandardeja (Pyykkö 2014). Niemi-Murolan mukaan
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“Osaamisperustainen lääketieteen koulutus määrittelee ne valmiudet, jotka lääkärillä tulee olla
valmistumisvaiheessa” (Niemi-Murola 2017).
Osaamisperusteisuuden on nähty vastaavan hyvin työelämän tarpeisiin ja oppijan yksilölliseen
kouluttamiseen. Toisaalta on myös esitetty, että osaamisperusteinen koulutusmalli ei tarjoa
riittävästi ammattilaisen tarvitsemia korkeampia kognitiivisia taitoja (Brightwell ja Grant 2013) ja
että oppiaineen keskeinen ydin voi jäädä oppimatta, mikäli keskitytään liikaa tarvittavien taitojen
määrittelyyn ja tavoitteluun (Frank ym. 2010).
3.1

CanMEDS-osaamisalueet
Terveydenhuoltoalalla ja etenkin lääketieteessä, osaamisperusteisen koulutuksen lähtökohtana on
laajalti käytetty Kanadan Royal Collegen vuonna 1996 lanseeraamaa CanMEDS-mallia, jonka
mukaiset osaamisalueet ovat ammatillisuus, vuorovaikutus- ja johtamistaidot, yhteistyötaidot,
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä oma osaaminen ja tiedonhallinta (kuva 5) (Frank, Snell
ja Sherbino 2015). Mallin tavoitteena on kehittää lääketieteellistä koulutusta ja siten parantaa
potilaiden saamaa hoitoa.

KUVA 5. CanMEDS-kukan osaamisalueet (Niemi-Murola 2017).
CanMEDS-mallin keskiössä on lääketieteellinen osaaminen (engl. medical expert), mikä tarkoittaa
kaikkien osaamisalueiden yhdistämistä laadukkaan, turvallisen ja potilaskeskeisen hoidon
turvaamiseksi (Frank ym. 2015). Seuravassa esitellään Kanadan Royal Collegen
osaamisaluekuvaukset tiivistäen ja vapaasti suomentaen (Frank ym. 2015).
Vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä kommunikoitaessa kaikkien hoitoon osallistuvien tahojen:
kollegojen, työyhteisön, potilaiden ja heidän omaistensa, kanssa. Vuorovaikutustaidot kattavat:
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•

tiedon keräämisen, synteesin, jakamisen ja dokumentoinnin taidot

•

tunnetaidot: myötätunto, taito tulkita toisten eleitä ja asenteita sekä omien tunteiden
hallinta

•

asenteet: toisten kunnioittaminen ja hyväksyminen sekä

•

vuorovaikutustilanteen olosuhteiden huomioiminen.

Yhteistyötaitoja tarvitaan sekä terveydenhuollon ammattilaisten että potilaiden ja heidän
omaistensa kanssa toimittaessa, jotta voidaan tarjota laadukasta hoitoa. Niitä tarvitaan myös
hallinnollisissa ja koulutustehtävissä. Yhteistyön edellytyksenä on luottamus ja keskinäinen
kunnioitus. Yhteistyötaidot sisältävät:
•

kyvyn oppia, työskennellä ja tehdä päätöksiä yhteistyössä

•

neuvottelutaidot ja konfliktien ratkaisutaidot

•

taidon jakaa tietoa, vastuuta ja näkemyksiä

•

tilannetajun ja kyvyn hahmottaa yhteistyötahojen roolit.

Johtamistaidoilla tarkoitetaan sitoutumista ja oman työpanoksen antamista
terveydenhuoltojärjestelmän kehittämiseen ja yhteiseen päätöksentekoon. CanMEDS-mallin mukaan
se edellyttää myös yksityiselämän sovittamista päivätyön, opetusvelvollisuuksien, hallinnollisen työn
ja tutkimustyön vaatimuksiin. Johtamistaidot sisältävät:
•

itsensä johtamisen: ajanhallinta- ja priorisointikyvyn sekä urajohtamisen

•

henkilöstöjohtamisen: kyvyn tukea, ohjata, osallistaa ja johtaa muita

•

prosessien johtamisen: organisointi-, jäsentely-, optimointi- ja taloustaidot

•

hallinnollisen johtamisen: kustannustehokkuus, resurssien kohdentaminen, laadun ja
turvallisuuden parantaminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa ammattitaidon ja vaikutusvallan käyttämistä
potilaiden, potilasryhmien, järjestöjen ja yhteisöjen eduksi. Se pitää sisällään:
•

taidon ennaltaehkäistä, edistää, ylläpitää ja suojella terveyttä ja hyvinvointia

•

kyvyn tunnistaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tarpeita

•

vaikutustaidot ja kyvyn toimia yhteisön hyväksi

•

kyvyn kohdella toisia oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti

•

oman aseman ja vaikutusvallan vastuuntuntoisen käytön.

Oman osaamisen ja tiedonhallinnan taitojen päämääränä on edistää terveydenhuoltoa ja
parantaa sen käytänteitä. Osaamisalue pitää sisällään:
•

tiedon etsimisen, kriittisen arvioinnin, jakamisen ja levittämisen taidot

•

kyvyn tehdä näyttöön perustuvia päätöksiä

•

sitoutumisen elinikäisen oppimiseen ja itsensä systemaattiseen ammatillisen kehittämiseen

•

taidon opettaa, arvioida ja sekä antaa että etsiä oppimista edistävää palautetta

•

tieteellisten tutkimusmenetelmien hallitsemisen.
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Ammatillisuus tarkoittaa ammatin korkeatasoista, eettistä ja vastuullista harjoittamista. Se
tarkoittaa myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä omilla käytöstavoilla ja sekä omassa että
kollegojen elämässä. Ammatillisuuden keskeiset komponentit ovat:
•

sitoutuminen korkeaan osaamistasoon ja eettisyyteen ammatinharjoittamisessa

•

epäitsekkkyys, nöyryys, suvaitsevaisuus, vastuullisuus, välittäminen ja rehellisyys

•

luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus potilaisiin, yhteisöön ja ammattiin

•

itsesäätely: omien ajatusten, käyttäytymisen ja tunteiden säätely.

CanMEDS-mallissa on siis tunnistettu seitsemän osaamisaluetta, joiden tietoja, taitoja ja asenteita
tarvitaan, jotta lääkärin ammattia voidaan harjoittaa onnistuneesti. Osaamisalueita kutsutaan myös
rooleiksi ja seitsemäs rooli (lääketieteelllinen osaaminen) on kuuden muun osaamisaluen taitoja
yhdistävä, ja toisaalta myös edellyttävä, rooli. Mallia on sovellettu sekä terveydenhuoltoalalla että
sen ulkopuolella eri puolilla maailmaa (Frank ym. 2015).
3.2

Luotettavasti osoitettu pätevyys (EPA)
Luotettavasti osoitettu pätevyys (entrustable professional activity, EPA) on terveydenhuollon alalla
yleistyvä tapa viedä osaamiskeskeisen koulutuksen periaate käytäntöön (Ten Cate ym. 2015). EPA
tarkoittaa alalle tyypillistä työtehtävää tai toimintoa, jonka suorittamista valvotaan ja arvioidaan
ennalta määritettyjen kriteerien mukaisesti (Niemi-Murola 2017). Se on tehtäväkokonaisuus, jonka
riittävän pätevyyden saavuttanut henkilö pystyy itsenäisesti suorittamaan (Ten Cate 2005; Frank
ym. 2015). EPAn keskeisinä elementteinä ovat sekä osaamisen osoittaminen että palautteen
säännöllinen antaminen koulutuksen aikana. Koulutuksen keskiössä on oppija ja hänen yksilölliset
ominaisuutensa ja tarpeensa, ja arvioinnin tarkoitus on tukea hänen kehitystään (Niemi-Murola
2017).
EPAn saavuttamiseen koulutettava tarvitsee tyypilisesti taitoja useilta osaamisalueilta, jotka voidaan
määritellä esimerkiksi edellä kuvatun CanMEDS-periaatteen avulla (Shah ym. 2016; Nayyara, Rahila
ja Rehan 2019). Tyypillisesti samoja taitoja tarvitaan useissa EPA-tehtävissä ja osaamistarpeiden
kuvaamiseen käytetään EPA-matriisia (kuva 6) (Ten Cate 2005; Ten Cate 2017). Saavuttaakseen
luottamuksellisesti osoitetun pätevyyden, jokaisen koulutettavan tulee saavuttaa ennalta määritelty
osaamisen taso ja ennalta määriteltyjen kriteerien mukaiset taidot.
EPA-tehtävien määrittely muuttaa ammattilaisen kouluttautumista ja kouluttamista tietopohjan
painottamisesta suuntaan, jossa osaaminen osoitetaan käytännönläheisesti ja arvioinnissa
huomioidaan osaamisperustaisen mallin mukaisesti tiedollisen osaamisen lisäksi laajasti muitakin
osa-alueita. Sen käyttöönotto edellyttää sekä oppimistavoitteiden että osaamisen arvioinnin
menetelmien uudelleentarkastelua ja -sanoittamista. Käyttöönotossa juuri arviointimenetelmien
kehittäminen ja käytäntöön vieminen voi olla oppimistavoitteiden määrittelyä haastavampi tehtävä.
(Niemi-Murola 2017.)

19 (55)

EPA 1

EPA 2

EPA 3

EPA 4

Lääketieteellinen osaaminen

xx

xx

xx

xx

Ammatillisuus

x

Vuorovaikutustaidot

xx

Yhteistyötaidot

EPA 6
x

xx

x

xx

xx

x

xx

xx

xx

xx

xx

Johtamistaidot

xx

xx

Terveyden ja hyvinvoinnin

x

xx

xx

xx

xx

xx

edistäminen
Oma osaaminen ja tiedon hallinta

EPA 5

x

Kuva 6. Esimerkki EPA-taitojen matriisista. xx= taito on välttämätön, x = taito on hyödyllinen
(mukailtu Ten Cate 2017).
3.2.1 EPA-tehtävien määrittely
Kun CanMEDS-mallin avulla voidaan määrittää ne taidot ja kyvyt, joita yksilö tarvitsee hoitaakseen
työtään menestyksellisesti, EPAt kuvaavat työtehtäviä, joita pätevän ammattilaisen pitää osata
hoitaa. EPA ei olekaan varsinaisesti koulutuksellinen malli vaan pikemminkin tapa jäsentää
ammattilaisen tai asiantuntijan työtä. EPA-tehtävien määrittelemisen neljä keskeistä kysymystä ovat
(Ten Cate ym. 2015):
1. Mitä ammattitaitoa edellyttäviä tehtäviä työ pitää sisällään?
2. Mitä koulutettavan pitää osata, ennen kuin työtehtävän voi antaa hänen hoidettavakseen?
3. Kuinka koulutettava voi saavuttaa osaamistavoitteet?
4. Kuinka koulutettavan valmiuksia saavuttaa luotettavasti osoitettu pätevyys arvioidaan?
EPA-tehtävien tulee määritelmänsä mukaan olla havaittavissa olevia, mitattavissa, tehtävissä tietyn
ajan sisällä ja sopivia luotettavasti osoitetun pätevyyden myöntämiseen (Ten Cate ym. 2015).
Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että luotettavasti osoitetulla pätevyydellä on merkitystä sille, mitä
työtehtäviä kenellekin voidaan antaa. Esimerkiksi elinikäiseen oppimiseen sitoutuminen tai
turvallisuuskulttuurin parantaminen eivät ole EPA-tehtäviä, koska niitä on vaikea mitata eikä
luotettavasti osoitettua pätevyyttä voi rajata koskemaan vain osaa työntekijöistä (Ten Cate ym.
2015). Toisaalta EPA-tehtävän ei myöskään kuulu kuvata koulutuksellisia tavoitteita (”osaa arvioida
ja johtaa...”) eikä yksilön ominaisuuksia (”tekee turvallisesti ja tehokkaasti...”). Kun EPAt on
tunnistettu, ne tulee kuvata yksityiskohtaisesti (1–2 sivua/EPA) mukaan lukien mahdolliset
rajoitukset, vaadittavat taidot sekä arviointiin käytettävät kriteerit (Ten Cate 2017).
EPA-tehtävien laajuus voi vaihdella suppeasta laaja-alaiseen, eikä niiden laajuudelle ole olemassa
tällä hetkellä suosituksia tai standardeja. Kirjallisuuden mukaan tehtävät olisi kuitenkin hyvä asettaa
siten, että ne kuvaavat hoidettavaa tehtäväkokonaisuutta (esim. potilaan tutkiminen) yksittäisen
suppean osatehtävän (esim. verenpaineen mittaus) sijaan. Myös liian laajoja tehtäväkuvauksia
pitäisi välttää (esim. akuuttipotilaan hoito), jotta osaamista voidaan arvioida riittävällä tarkkuudella
(Ten Cate ym. 2015). Toisaalta laajemmat EPAt voidaan jakaa pienempiin EPA-tehtäviin.
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Kuhunkin ammatilliseen koulutukseen sisältyvien EPA-tehtävien lukumäärä voi vaihdella suuresti.
Esimerkiksi lääketieteen kahdesta kolmeen vuotta kestävissä koulutusohjelmissa EPA-tehtäviä on
kirjallisuuden mukaan ollut 5–76 kappaletta (Ten Cate ym. 2015). On ehdotettu, että yhdelle
lääketieteen koulutusohjelmalle sopiva lukumäärä voisi olla 20–40 EPAa (Ten Cate 2017).
3.2.2 Luottamuksellisesti osoitetun pätevyyden arviointi
EPAn saavuttamista ja kunkin osaamisalueen taitoja tulee suositusten mukaan arvioida
ennakkoonasetetuilla kriteereillä. Kriteerien saavuttamista kutsutaan virstanpylväiksi (AAMC 2014;
Ten Cate ym. 2015). Kirjallisuudessa on esitetty käytettäväksi esimerkiksi viisi- ja kaksiportaisia
asteikkoja. Viisiportaisella arviointiasteikolla koulutettava etenee kisälli- tai noviisitasolta
asiantuntijatasolle. Esimerkki viisiportaisesta asteikosta on esitety kuvassa 7.

KUVA 7. Erikoistuvan lääkärin viisiportainen arviointiasteikko (Niemi-Murola 2017).
Kaksiportaisessa asteikossa koulutettavan taidot jaetaan luottamukselliseen ja esi-luottamukselliseen
tasoon, joille ominainen käyttäytyminen on amerikkalaisessa mallissa kerrottu narrativiisesti (AAMC
2014). Esimerkiksi kommunikaatiotaidot voidaan jakaa luottamuksellisuuden kriteerit täyttävään ja
esiluottamuksellista tasoa vastaavaan käyttäytymiseen (taulukko 2).
TAULUKKO 2. Esiluottamuksellisen ja luottamuksellisen tason kommunikointitaidot (mukailtu AAMC
2014).
Vaadittava taito
Potilaiden, perheiden ja
yleisön kanssa kommunikointi

Esiluottamuksellinen taso
Kommunikointi on
yksisuuntaista ja kaavamaista.
Ei osaa muuttaa lähestymistapaa vastaamaan toisen
osapuolen tarpeita. Käyttää
paljon ammattislangia. Ei
osallista potilaita ja perheitä
hoitosuunnitelmia koskeviin
keskusteluihin ja yhteiseen
päätöksentekoon.
Kunnioittaa potilaan
näkemyksiä, mutta ei tiedustele
niitä. Lykkää tai välttelee
vaikeita keskusteluja.

Luottamuksellinen Taso
Kommuikointi on pääosin
kaksisuuntaista. Kykenee
mukauttamaan
lähestymistapaa vastaamaan
toisen osapuolen tarpeita.
Välttää ammattislangia.
Käyttää erilaisia
kommunikointitekniikoita
varmistaakseen, että
kommunikointi on
kaksisuuntaista ja johtaa
yhteiseen päätöksentekoon.
Kehittää tapoja kohdata
vaikeita
kommunikointitilanteita.
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3.2.3 Menetelmän vahvuuksia ja heikkouksia
EPA-kuvausten käyttöönotto on yleistynyt maailmalla ja etenkin Amerikassa, Kanadassa ja
Hollannissa nopeasti sen jälkeen, kun idea esiteltiin vuonna 2005 (Krupat 2018; Ten Cate 2015; Ten
Cate 2017). Joidenkin mielestä käyttöönotossa on edetty liiankin nopeasti ja asiaan on käytetty
paljon voimavaroja miettimättä, mennäänkö koulutuksessa oikeaan suuntaan. On esitetty, että EPAtehtäviin keskittyminen vääristää ja redusoi koulutusta siten, että mitataan vain mitattavissa olevia
asioita tärkeiden asioiden kuten osaamisen ja tiedonhallinnan sijaan. Vaarana on painopisteen
siirtyminen EPA-tehtävien suorittamiseen varsinaisten osaamisalueiden ja kykyjen kehittämisestä.
Myös luotettavien, objektiivisten ja paikkansapitävien arviointien tekeminen on nähty haasteelliseksi.
(Krupat 2018.)
Toisaalta EPA-tehtävien ei ole tarkoituskaan kattaa kaikkia opittavia asioita (Ten Cate 2015). EPAmenetelmän tarkoitus on viedä osaamista ja taitoja lähemmäksi työelämän käytäntöjä kuvaamalla
työtehtävät, joita pätevän ammattilaisen pitää pystyä hoitamaan (Ten Cate 2015; Ten Cate 2017).
Tällöin osaaminen ja taidot palvelevat työelämän tarpeita (Ten Cate 2017).
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4

OHJAUS, OSAAMISEN ARVIOINTI JA PALAUTTEEN ANTAMINEN
Osaamisperusteisessa koulutuksessa arviointi ja palautteen antaminen on säännöllistä ja jatkuvaa, ja
sillä pyritään motivoimaan opiskelijaa (Niemi-Murola 2017). Onnistuessaan koulutettavan ohjaus,
arvointi ja palaute tukevat toisiaan ja ohjaavat oppimista kohti osaamistavoitteita. Koulutuksen ja
pätevöitymisen kannalta evaluoinnin lopullinen päämäärä on arvioida, miten koulutettava hallitsee
tutkinnolle tai koulutukselle asetetut ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet (Opetushallitus
2019).
Kuvan 8 malli ohjauksen ja arvioinnin roolista ammatillisissa näyttötutkinnoissa soveltuu yleisiltä
periaatteiltaan myös EPA-pohjaisen koulutuksen ohjauksen ja arvioinnin kuvaamiseen sillä
poikkeuksella, että EPA-koulutuksessa osaamista ei yleensä osoiteta näyttötutkintotilaisuuksissa eikä
prosessiin välttämättä osallistu erillistä opettajaa ohjaajan lisäksi. Kuten näyttötutkinnoissa, myös
EPAn arvioinnin tulee olla oppimista tukevaa, jatkuvaa ja perustua ennaltamääritettyihin kriteereihin.
Koulutettava itse on aktiivisessa roolissa arvioiden ja peilaten omaa osaamistaan kriteeristöä vasten,
ja osallistuu myös koulutuksen kehittämiseen antamalla palautetta ohjaajalle ja kouluttavalle
organisaatiolle.

KUVA 8. Arviointi, ohjaus ja palaute tähtäävät osaamisen kehittämiseen (Ohjaan.fi julkaisuaika
tuntematon).

4.1

Oppimisen ohjaaminen
Ohjauksen tavoite on kehittää ohjattavan ammatillisia ja persoonallisia valmiuksia, ja samalla
selkiyttää tavoitteita ja kehittää keinoja päästä tavoitteisiin. Ohjaus luo suuntaa oppimiselle ja on
”yhteistyötä, jossa tuetaan koulutettavan oppimis-, kasvu-, työ- tai ongelmanratkaisuprosesseja
siten, että ohjattavan oma toimijuus vahvistuu” (Vehviläinen 2014).
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Ohjaajan tehtävä on tukea ja haastaa ohjattavaa sekä tarjota erilaisia oppimiskokemuksia ja
mahdollisuus jakaa kokemuksiaan. Ohjaaja pyrkii myös laajentamaan ohjattavan näkökulmia ja
auttaa ohjattavaa tarkastelemaan kriittisesti omaa ajatteluaan. (Ruutu ja Salmimies 2015.)
Ohjaaja tarvitsee ohjaustyöhön erilaisia toimintamalleja ja voi aktiivisesti tai huomaamattaan toimia
erilaisissa rooleissa. Tyypillisiä ohjaajan rooleja ovat (Hirvihuhta 2006; Vanhanen 2008):
•

mentori: henkinen tukija ja kannustaja

•

tutori: ammattipätevyyden kehittymisen tukija

•

opettaja: oppimisen ja osaamisen kehittäjä, oppiaineen kouluttaja

•

fasilitaattori: prosessin ohjaaja, käynnistäjä tai mahdollistaja

•

neuvonantaja: asiantuntija, jonkun asian erityisosaaja

•

sovittelija: ratkaisun etsijä, neuvotteluapu.

Käytännössä ohjaajalla voi olla kaikki nämä roolit, tai vain yksi niistä.
Ohjaajan rooli ja ohjaustilanteeseen sopiva lähestymistapa riippuvat sekä ohjaajasta ja
käsiteltävästä asiasta että ohjattavasta ja hänen tilanteestaan. Kirjassa ”Ohjaustyön opas” nostetaan
esille neljä erilaista yleistä ohjauksen lähestymistapaa (Vehviläinen 2014):
•

Ongelmanratkaisukeskeinen lähestymistapa, jossa koulutettavaa autetaan ongelman
määrittelyssä ja ratkaisussa.

•

Tutkiva lähestymistapa, jossa painopiste on opittavan asian ulottuvuuksien kartoittamisessa.
Ohjaaja auttaa koulutettavaa asettamalla sopivia kysymyksiä, kuuntelemalla ja tulkitsemalla.

•

Opettamisen lähestymistapa, jossa oppimistavoitteeseen pyritään jäsentämällä ja ohjaamalla
oppimisprosessia vaiheesta seuraavaan.

•

Kannatteleva lähestymistapa, jossa keskitytään koulutettavan kuuntelemiseen ja
keskittymisen ohjaamiseen oppimista edeltävään suuntaan sekä tunteiden kannatteluun.

Ohjaustilanteissa vuorovaikutuksen tulee olla kunnioittavaa, dialogista ja rakentavaa (Vehviläinen
2014). Hyvä ohjaaja tunnistaa opiskelijan erityisluonteen ja pyrkii osoittamaan kiinnostusta,
hyväksyntää ja arvostusta. Opiskelijan ymmärtäminen, rohkaisu ja keskinäinen luottamus luovat
pohjan hyvälle ohjaussuhteelle, jossa opiskelija tuntee olonsa turvalliseksi ja uskaltaa ilmaista
itseään. Autoritäärisyyttä, liiallisen tietomäärän syöttämistä, eristämistä, erimielisyyksiä sekä
ohjeiden ja lakien korostamista pitäisi välttää. Kun negatiivinen asenne ja puhe passivoi ihmistä,
positiivisella puheella saadaan opiskelija aktivoitumaan ja innostumaan oppimiseen. (Kuosmanen ja
Takkula, 2014.)
Ohjaaja voi edistää hyvää ohjaussuhdetta (Kuosmanen ja Takkula, 2014)
1. järjestämällä puitteet: asianmukaiset tilat, ajan ja ajankohdan
2. osoittamalla arvostusta, välittämistä ja myötäelämistä
3. tarjoamalla tarpeellista tietoa
4. auttamalla opiskelijaa arvioimaan ja ymmärtämään itseään ja tilannetta.
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4.2

Osaamisen arviointi
Arviointi ohjaa aina oppimista ja sen tulisi olla luotettavaa, pätevää ja läpinäkyvää (Niemi-Murola
2017). Niemi-Murolan mukaan ”arvioinnin ensisijainen tavoite ei ole osaamisvajeiden löytäminen
vaan kehityksen tukeminen” (Niemi-Murola 2017). Arvionti voi olla luonteeltaan joko ohjaavaa
arviointia tai päättöarviointia. Toisaalta osaamisen arviointi voidaan jakaa myös oppimisen ja
oppimistulosten arviointiin (OPH 2015).
CanMEDS-mallin mukaan terveydenhuollon ammattilaisen osaamista voidaan kuvata seitsemän
osaamisalueen avulla. Jokaiseen osaamisalueeseen sisältyy lukuisia erilaisia taitoja, kuten
esimerkiksi tiedon jakamisen taito, kyky edistää työyhteisön hyvinvointia ja kyky osallistaa muita.
Niemi-Murolan mukaan integroivan (lääketieteellisen) osaamisen virstanpylväät ovat melko
yksinkertaisia luoda ja arvioida, mutta muiden osaamisalueiden merkkipaalujen määrittäminen vaatii
enemmän pohdintaa (Niemi-Murola 2017). Mallissa on mukana myös arvoja ja asenteita kuvaavia
elementtejä, joiden arvioimiseksi voi olla vaikea asettaa etukäteen sopivia kriteerejä. Seuraavassa
kuvataan muutamia erilaisia, yleisesti käytössä olevia tapoja arvioida osaamista työelämän
keskeisillä osa-alueilla. Niitä voi käyttää apuna eri osaamisalueiden arviointikriteereitä ja
osaamistavoitteita luotaessa.

4.2.1 Tiedollisen osaamisen arviointi
Bloomin taksonomia on malli, jota käytetään yleisesti tiedon omaksumisen, tiedollisen tason ja
tiedollisten oppimistavoitteiden luokitteluun. Mallissa tiedon omaksumista kuvataan kuudella
peräkkäisellä tasolla ja kognitiivisen toiminnan tason kuvaamiseen käytetään aktiivisia verbejä (Huitt
1998). Taksonomiasta on myös Andersonin, Krathwolin ja kumppaneiden vuonna 2001 päivittämä
versio, jonka mukaiset tasot ja aktiiviiset verbit poikkeavat alkuperäisestä vain kahden ylimmän
tason osalta (Armstrong, julkaisuaika tuntematon ja alun perin Anderson ym. 2001). Päivitetyn
taksonomian perusidea on esitetty kuvassa 9, jossa osaamisen taso kasvaa alhaalta ylös
siirryttäessä.
OSAAMISEN TASO
LUODA
ARVIOIDA
ANALYSOIDA
SOVELTAA
YMMÄRTÄÄ
MUISTAA

OSAAMISTA KUVAAVIA VERBEJÄ
kehittää, ennakoida, tuottaa, laajentaa,
suunnitella, järjestää, muotoilla
suhteuttaa, yleistää, tulkita, päätellä
perustella, tarkastaa, kritisoida, arvottaa,
selvittää, eritellä, verrata, arvioida, tulkita,
luonnostella
osoittaa, käyttää, muokata, tuottaa,
ratkaista, valmistella
kuvailla, selittää, luokitella, keskustella,
antaa esimerkki, vertailla
nimetä, listata, muistaa, tunnistaa, löytää,
toistaa

KUVA 9. Bloomin taksonomiassa osaamisen tasoja kuvataan aktiivisin verbein (mukailtu Huitt 1998;
Armstrong julkaisuaika tuntematon; Alaniska ja Valanne 2017)
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4.2.2 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen arviointi
Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja voidaan arvioida havainnoimalla kehollista ilmaisua, tietojen
vaihtoa ja yhteisöllisyyttä tyypillisissä ammatillisissa tai sosiaalisissa tilanteissa (Finlay 2004).
Osaamisen tasoa kullakin osa-alueella voidaan edelleen kuvata neliportaisella ACIS-asteikolla, jonka
heikoimmalla tasolla (1) puutteet taidoissa aiheuttavat sosiaaliseen vuorovaikutukseen kohtuutonta
viivettä tai romuttavat sen kokonaan. Seuraavalla tasolla (2) taidoissa on puutteita, mitkä
vaikuttavat sosiaaliseen vuorovaikutukseen haitallisesti ja toiseksi ylimmällä tasolla (3) taidon
hallinta on edelleen kyseenalaista, mutta puutteet eivät häiritse sosiaalista vuorovaikutusta.
Ylimmällä tasolla (4) taidot tukevat sosiaalista vuorovaikutusta. Alkuperäisessä ACIS-mallissa on
Bloomin taksonomian tavoin kutakin osa-aluetta kuvaavat englanninkieliset verbit, joiden keskeinen
sisältö on vapaasti suomennettu kuvaan 10 (Finlay 2004 ja alun perin Forsyth, Lai ja Kielhofner
1999).
OSA-ALUE

ARVIOINNIN KOHDE

KEHOLLINEN ILMAISU

Asennot, eleet, katse, läsnäolo, ulkoasu

TIETOJEN VAIHTO

Puheen ja ilmaisun selkeys, puheen rytmittäminen
ja äänensävyn vaihtelu, keskustelutaidot,
osallistaminen, vakuuttavuus, tiedon jakaminen ja
pyytäminen, vuorovaikutuksen ylläpitäminen

YHTEISÖLLISYYS

Yhteisen tavoitteen edistäminen, sosiaalisten
normien noudattaminen, yhteisymmärryksen
rakentaminen, toisten toiveiden ja pyyntöjen
huomioiminen

KUVA 10. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen arviointi ACIS-mallin mukaan.
4.3

Palautteen antaminen
Jotta ihminen voi kehittyä, hän tarvitsee palautetta joko itseltä tai muilta (Kupias ja Koski 2013).
Palaute on näin ollen kehittymisen ja oppimisen polttoainetta. Kupias, Peltola ja Saloranta ovat
kirjassaan ”Onnistu palautteessa” määritelleet palautteen olevan ”tietoa omasta tai muiden
käyttäytymisestä, toiminnasta tai suoriutumisesta” (Kupias, Peltola ja Saloranta 2016).
Palautteeseen liittyy aina sekä palautteenantajan että palautteensaajan tulkintaa. Kehittymiseen
tarvitaan palautteen antamisen lisäksi halukkuutta palautteen vastaanottamiseen ja käsittelemiseen.
Palaute voi olla lähtökohtaisesi kuvailevaa tai arvioivaa. Kuvaileva palaute on neutraalia tai
subjektiivista ja siten lähtökohtaisesti helpommin vastaanotettavissa, ellei kuulijan tulkinnat ja
arvotus muuta palautteen tulkintaa todellisuutta positiivisemmaksi tai negativisemmaksi.
Arvioivalle palautteelle tarvitaan puolestaan hyvät ja selkeät kriteerit ja ”on tärkeää, että arvioinnin
kriteerit ovat samanlaisina sekä palautteenantajan että vastaanottajan tiedossa” (Kupias ja Koski
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2013). Arvioinnissa tulee aina keskittyä niihin asioihin, jotka vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen.
(Kupias ym. 2016.)
Onnistuneen palautetilanteen edellytykset ovat (Kupias ym. 2016):
•

arvostava vuorovaikutus

•

palautteen oikeellisuus ja oikeudenmukaisuus

•

luottamus.

Palautteen annossa on kiinnitettävä huomiota toimivaan vuorovaikutukseen ja onnistunut palaute
vaatii arvostavaa ja kuuntelevaa asennoitumista. Arvostavan vuorovaikutuksen lähtökohta on ”että
tunnustamme ihmisten olevan erilaisia ja voivan katsoa asioita eri näkökulmista” (Kupias ym. 2016).
Palautetilanteessa pitäisi pyrkiä aitoon dialogiin, jossa osapuolet aidosti ymmärtävät toistensa
näkemykset ja pyrkivät asettumaan toistensa kokemusmaailmaan. Keskusteluilmapiirin on oltava
turvallinen, jotta osapuolet voivat ilmaista itseään aidosti. Palautetilanteissa voi hyödyntää ratkaisuja voimavarasuuntautunutta ajattelua, jossa huomio on ratkaisujen hakemisessa ja koulutettavan
onnistumisissa ja voimavaroissa, joiden avulla pyritään vahvistamaan onnistumista jatkossakin.
Palautteen annossa on hyvä muistaa myös vastavuoroisuus, joka mahdollistaa sekä ohjaajan että
ohjattavan ammatillisen kehittymisen ja yhteistyön muokkaamisen oikeaan suuntaan. (Kupias ym.
2016, Ruutu ja Salmimies 2015).
Jotta palautteella päästäisiin tavoitteeseen - kehittymisen tukemiseen, palautteen pitää tavoittaa
kuulija ja olla vaikuttavaa, toisin sanoen tehokasta. Taulukossa 3 on esitetty tehokkaan ja
tehottomman palautteen tunnuspiirteitä.
TAULUKKO 3. Tehokkaan ja tehottoman palautteen tunnuspiirteet (Rayudu 2009; Kupias ym. 2016;
Ruutu ja Salmimies 2015).
TOIMIVA PALAUTE

TEHOTON PALAUTE

Tarkoitus auttaa ja kehittää
Kohdennettu selkeästi
Kuvailevaa
Kohdentuu asioihin, joihin voi vaikuttaa
Hyvin ajoitettua, ajantasaista
Selkeää
Luotettavaa ja aitoa
Kohdistuu asioihin ja perustuu faktoihin
Huomioi halukkuuden vastaanottaa palautetta

Tarkoitus vähätellä
Yleistä, jättää asioita arvailujen varaan
Arvostelevaa
Asiaankuulumatonta
Huonosti ajoitettua
Vaikeasti ymmärrettävissä
Virheellistä
Kohdistuu persoonaan
Annetaan kuulijalle väkisin
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5

MENETELMÄT JA TYÖN TOTEUTUS
Työn alussa perehdyttiin olemassa oleviin KYS Kuvantamiskeskuksen perehdytysmateriaaleihin eli
koulutuskortteihin (KYS 2020). Myös HUSsta saatiin nähtäväksi heidän koulutuskorttinsa. Korteissa
lueteltuja tietosisältöjä ryhmiteltiin uudelleen ja pohdittiin sitä, kuinka osaamista kunkin tiedollisen
tavoitteen alueella (esimerkiksi ”röntgenputki ja röntgensäteilyn tuotto”) voisi käytännössä osoittaa
ja kuinka tiedollinen osaaminen ilmenee käytännön työssä ja toiminnassa (esimerkiksi ”osaa tehdä
säteilyntuottomittauksen ja arvioida tulosten oikeellisuuden”). Tämä pohdinta helpotti varsinaisten
EPA-tehtävien luomista ja kuvaamista työn myöhemmässä vaiheessa.
Alkuvaiheessa tehtiin kirjallisuuskatsaus EPA- ja CanMEDS-menetelmien perusteista. Kansainvälisiä
julkaisuja asiasta löytyi runsaasti ja lisäksi yksittäisiä kotimaisia julkaisuja. Niiden perusteella
kirjoitettiin teoriaosio, ja lääkäreiden CanMEDS-kukasta luotiin pienin muutoksin sairaalafyysikon
versio. Arviointimallin kehittämistä varten perehdyttiin osaamisen luokitteluun ja arviointitapoihin
CanMEDS-kukan eri osa-alueilla. Kaikille osa-alueille ei onnistuttu löytämään valmiita,
sairaalafyysikon työhön soveltuvia osaamisen luokittelutapoja. Kirjallisuusosaa käytettiin kuitenkin
tiiviisti tukena yleisen EPA-mallin ja arviointimallin laatimisessa.
Seuraavassa vaiheessa listattiin työkokemukseen pohjautuen radiologian alan säteilevien
kuvantamismenetelmien, erityisesti natiivi- ja TT-menetelmien, parissa työskentelevän
sairaalafyysikon tyypillisiä työtehtäviä, joita ryhmiteltiin isommiksi asiakokonaisuuksiksi. Näin
muodostuivat ensimmäiset EPA-versiot, joita hiottiin työn edetessä edelleen kuvaavammiksi ja myös
huomattavasti laajemmiksi. Aluksi tehtäviä oli 10–12 kpl kutakin kuvantamismenetelmää kohti ja
myöhemmin valmistuivat työssä esitetyt EPA-tehtäväkokonaisuudet, joita on 6–7 kpl kutakin
kuvantamismenetelmää kohden. EPA-tehtävien nimeämisessä ydinajatus oli, että ne vastaavat
kysymykseen ”Mitä pitää käytännössä osata tehdä?”, ja että kukin tehtävä muodostaa keskeisen ja
kohtuullisen laajan, mutta kuitenkin arvioitavissa olevan kokonaisuuden. Samalla tehtiin myös
edotus MRIn ja ultraäänen EPA-tehtävistä.
Lisäksi EPA-tehtävien suorittamisen ajallista järjestystä pohdittiin, sillä osa tehtävistä toimii
lähtökohtana säteilevien kuvantamismenetelmien syvemmälle koulutukselle ja joidenkin tehtävien
tekeminen ensiksi tukee joiltakin osin myöhempiä EPA-tehtäviä. Lisäksi arvioinnin ja palautteen
annon sopivaa aikavaliä pohdittiin. Molemmista asioista laadittiin suuntaa antava suositus.
Kun EPA-tehtäväkokonaisuudet oli nimetty, puntaroitiin kullekin tehtävälle keskeisiä ja hyödyllisiä
CanMEDS-osaamisalueita ja laadittiin asiaa kuvaava EPA-matriisi. Matriisiin sisällytettiin
osaamisalueiden lisäksi myös STA-ja LFA-roolit, jotta voidaan nähdä mitkä EPAt ovat keskeisiä
kyseisten lakisääteisten tehtävien kouluttamisen kannalta.
EPA-matriisia hyödyntäen laadittiin tietokonetomografian EPA-tehtävistä yksityiskohtaisemmat
tehtäväkuvaukset (7 kpl) osaamistavoitteineen. Tehtäväkuvauksia peilattiin KYSn koulutuskortteihin,
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jotta voitiin varmistua, että ne kattavat korttien keskeisen asiasisällön. Tehtäväkuvauksiin
sisällytettiin vain keskeisten CanMEDS-osa-alueiden osaamistavoitteet. Tavoitteita asetettaessa
pohdittiin paljon sitä, mikä on kussakin taidossa riittävä taso: taso, jota voidaan edellyttää kaikilta
valmistuvilta sairaalafyysikoilta. Todettiin, että jokainen sairaalafyysikko ei voi olla kaikkien
koulutukseen sisältyvien asioiden syväosaaja, vaan soveltavan osaamisen taso riittää. Eri
osaamistasoille pohdittiin myös pitkään sopivia ja mahdollisimman kuvaavia nimityksiä. Taitojen
sanoittaminen käytännönläheisesti vaati paljon pohdiskelua, ja osaamisen arvioinin teoriatiedon,
kuten Bloomin taksonomian hyödyntämistä.
Työssä luotiin yksityiskohtaiset EPA-tehtäväkuvaukset radiologian, ja tarkemmin ottaen
tietokonetomografian osa-alueelle. Muiden erikoisalojen EPA-tehtävät jäävät tehtäväksi myöhemmin
tämän työn ulkopuolella, ja todennäköisesti myös eri henkilöiden toimesta, joten tuloksiin päätettiin
kirjata myös sairaalafyysikon EPA-tehtävien laatimisen prosessi yleistasolla, mutta mahdollisimman
käytännönläheisesti.
Toisena käytännön soveltamista tukevana elementtinä laadittiin ohjaajille aputaulu, jossa on
tiivistettynä onnistuneen ohjaussuhteen elementit sekä toimivan ja tehottoman palautteen
tunnuspiirteet. Aputaulu tehtiin kirjallisuuskatsaukseen perustuen.
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6

TULOKSET
Työn tuloksena tehtiin yleistasoinen, kaikillle erikoisaloille (KNF, KFI, radiologia ja sädehoito)
soveltuva malli EPA-pohjaisen sairaalaharjoittelun suunnittelun pohjaksi. Mallissa tehtiin esitys EPAtehtävien lukumäärästä ja osaamisen arvioinnista ja kuvattiin EPA-tehtävien määrittelemisen
työvaiheet. Lisäksi laadittiin ehdotus radiologian sairaalaharjoittelun EPA-tehtävistä ja
osaamisalueista. Työssä tehtiin myös yksityiskohtaiset kuvaukset tietokonetomografiamenetelmän
EPA-tehtävistä ja osaamistavoitteista. Ohjaajille laadittiin aputaulu ohjaustyön ja palautteen
antamisen tueksi.

6.1

EPA- ja CanMEDS-malli sairaalaharjoittelun toteuttamiseen
Työssä luotiin geneerinen EPA-periaatteeseen pohjautuva malli sairaalafyysikon käytännön
harjoittelujakson toteuttamiseksi. Mallin runko perustuu nejään sairaalafyysikon koulutukseen
kuuluvaan erikoisalaan ja mallin lähtökohtana on, että kukin erikoisala on osaamistavoitteiltaan
samanlaajuinen ja yhtä keskeinen. Edelleen kunkin erikoisalan sisällä sairaalafyysikolla on monia
erikoisosaamista vaativia työtehtäviä, joissa luotettavasti osoitettu pätevyys (EPA) tulee käytännön
harjoittelun aikana saavuttaa ja näin ollen ehdotettu EPA-tehtävien lukumääräksi ehdotetaan
lääkärikoulutuksen ja luvun 6.3 tulosten viitoittamana 41 EPA-tehtävää/erikoisala (kuva 11).

Radiologia

KFI

Käytännön
sairaalaharjoittelu,
41 EPAa/ erikoisala

Sädehoito

KNF

KUVA 11. Sairaalafyysikkokoulutuksen käytännön harjoittelu koostuu neljästä samanlaajuisesta
erikoisalasta.

CanMEDS-kukan keskiössä on lääkäreiden tapauksessa lääketieteellinen osaaminen, missä muiden
osa-alueiden osaaminen yhdistyy. Sairaalafyysikoiden tapauksessa kukan keskiöön voitaisiin samaan
tapaan laittaa lääketieteellisen fysiikan osaaminen, mutta termi viittaa suomen kielessä vahvasti
oppiaineen hallintaan ja näin ollen ”sairaalafyysikon osaaminen” kuvastaa tätä eri taitoja integroivaa
osaamisaluetta paremmin (kuva 12). Lääketieteellisen fysiikan osaaaminen, ja myös fyysikon työssä
tarvittava lääketieteellinen osaaminen sisältyvät sairaalafyysikon osaamisalueeseen.
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Vuorovaikutustaidot

Ammatillisuus

Oma
osaaminen ja
tiedonhallinta

SAIRAALAFYYSIKON
OSAAMINEN

Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Yhteistyötaidot

Johtamistaidot

KUVA 12. Sairaalafyysikon CanMEDS-kukka
6.2

Osaamisen arviointimalli
Jotta EPA-mallin käyttöönotossa päästään alkuun, tarvitaan selkeä ja käyttökelpoinen arviointimalli
osaamistavoitteineen. Työssä päädyttiin ehdottamaan kolmiportaista arviontimallia, jossa
”perehtyjä”:n lähtötasosta seuraava taso on ”perusosaaja” ja koulutuksella tavoiteltava taso on
”asiantuntija”. Erikoistuvan lääkärin viisiportaiseen arviointiasteikkoon (kuva 4) peilaten perehtyjä on
tasolla 1–2 eli aluksi seuraa työskentelyä ja myöhemmin myös osallistuu siihen, perusosaaja on
tasolla 3 eli toimii itsenäisesti epäsuoran ohjauksen alaisena, kun taas asiantuntija on tasolla 4 eli
suorittaa tehtävän itsenäisesti ja raportoi tulokset ohjaajalle.
Ehdotettua kolmiportaista mallia voi kuvata esimerkiksi kasvavalla puulla, jossa oppijan kehitys ja
kasvu pohjautuvat edellisellä tasolla saavutettuihin taitoihin (kuva 13). Lähtötasolla perehtyjän
tavoite on saavuttaa kullakin osaamisalueella (oksa) vaadittavissa taidossa (oksan haarat)
perusosaajan taso eli ensimmäinen silmu. Silmu kuvastaa tuolloin saavutettua ja osoitettua
osaamista. Lopullinen tavoite on kasvaa ylemmän osaamistavoitteen (silmun) eli asiantuntijan tasolle
kaikissa vaadittavissa taidoissa, jolloin EPA-puu on tullut aikuiseksi ja voidaan todeta luotettavasti
osoitettu pätevyys kyseisessä työtehtävässä. Jokaisen EPAn osaamistavoitteisiin määritellään näin
ollen perusosaajan ja asiantuntijan tasot, ja koulutettavan pitää saavuttaa asiantuntijan taso kaikissa
vaadituissa CanMEDS-taidoissa ennen kuin luottamuksellisesti osoitettu pätevyys kyseisessä
työtehtävässä on saavutettu.
EPA-puun kasvamisen fokuksessa ja keskeisimpänä tekijänä on itse puu (koulutettava tai
koulutettavan EPA-tehtävä) ja kasvua vaalii puun kasvattajat (kouluttajat). Puun jokin oksa tai oksan
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haara voi luonnollisesti kasvaa toisia nopeammin tai hitaammin. Myöhemmin aikuisen puun kasvu
jatkuu edelleen, edeten itsenäisesti kohti vaativampaa osaamista ja asiantuntijuutta.

KUVA 13. EPA-puun kasvaminen ja kasvattaminen vaativat kasvua ylemmän osaamistavoitteen
(isilmun) tasolle kaikissa keskeisissä taidoissa (oksissa ja niiden haaaroissa).
Toinen tapa visualisoida asiaa CanMEDS-kukan mallia käyttäen on esitetty kuvassa 14.
Koulutettavan osaaminen lisääntyy perehtyjästä ensin perusosaajan ja sitten asiantuntijan tasolle,
mikä vaatii kehittymistä kaikilla CanMEDs-osa-alueilla. Perusosaajan roolissa saavutettu osaaminen
sisältyy myös asiantuntijan osaamiseen.

Ammatillisuus

Vuorovaikutustaidot

ASIANTUNTIJA
PERUSOSAAJA

Oma
osaaminen ja
tiedonhallinta

Yhteistyö-

PEREHTYJÄ

Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

taidot

Johtamistaidot

KUVA 14. Koulutettava kehittyy perehtyjän lähtötasolta ensin perusosaajaksi ja sitten asiantuntijaksi.
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6.3

Radiologian sairaalaharjoittelun EPA-malli
Radiologian erikoisalalla osaamista on perinteisesti jaoteltu joko ns. modaliteetteihin eli
kuvantamistekniikohin (kuten tietokonetomografia ja magneettikuvaus) perustuen tai lääkärien
tapauksessa myös elinkohtaisiin vastuualueisiin (kuten neuro-, kardiologinen ja rintakuvantaminen)
ja työnkuvaan perustuen (lastenradiologit, toimenpideradiologit, päivystysradiologit). Useimmissa
yliopistosairaaloissa sairaalafyysikoiden työtehtäviä ja vastuualueita jaetaan kuvantamistekniikoihin
perustuen, joten EPA-mallissa nähtiin luontevana lähtökohtana käyttää kuvantamistekniikkapohjaista
jaottelua (kuva 15).
Mallissa EPAt on jaoteltu siten, että keskeisimmät kuvantamistekniikat muodostavat kukin oman
EPA-kokonaisuutensa, ja niiden tekniikkaan ja teoriaan pohjautuvat erikoistekniikat muodostavat
yhden EPA-kokonaisuuden. Kuvantamisteknisesti angiografia ja läpivalaisu ovat hyvin samanlaisia,
joten niille voidaan laatia yhteiset EPA-tehtäväkuvaukset ja arvioinnit. Mallissa esitetyt EPA-tehtävien
lukumäärät ovat suuntaa antavia ja pohjautuvat tässä työssä hahmotettuihin EPAtehtäväkokonaisuuksiin (luvut 6.2.1–6.2.5).
Sairaalafyysikoiden työhön radiologian osastolla kuuluu keskeisesti väestön, potilaiden ja
henkilökunnan säteilysuojelu lakisääteisine työtehtävineen (STA ja LFA), joten malliin sisällytettiin
myös yksi yleinen säteilysuojelu-EPA. Säteilysuojelu-EPAn sisältö ja osaamisvaatimukset
läpileikkaavat kaikki ionisoivaa säteilyä hyödyntävät kuvantamistekniikat (natiivi,
tietokonetomografia, angiografia, läpivalaisu ja erikoistekniikat). Tämän lisäksi näiden
kuvantamistekniikoiden omissa EPA-tehtävissä on kyseisen tekniikan säteilysuojeluosaamista
osoittavia EPA-tehtäviä. Säteilysuojelun tarve ei koske magneetti- ja ultraäänikuvausta, joten niiden
EPA-tehtävien lukumäärä on hieman pienempi.
Natiivi- eli

Tietokone-

Angiografia ja

Erikoistekniikat

Magneetti- Ultraääni

projektio-

tomografia

läpivalaisu

Mammografia ja

kuvaus

kuvaus

(TT)

tomosynteesi

(MRI)

Panoraama- ja
kartiokeilatomografia

7 EPAa

7 EPAa

7 EPAa

7 EPAa

6 EPAa

6 EPAa

Säteilysuojelun EPA

KUVA 15. Radiologian harjoittelujakson kuvantamistekniikoihin perustuva EPA-malli.
Mallia tehtäessä on ajateltu, että EPA-tehtäviä voidaan lähteä tekemään yksi kuvantamismenetelmä
kerrallaan tai tarvittaessa myös rinnakkain useammasta menetelmästä. Jälkimmäisessä tapauksessa
on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota saavutetun osaamisen seurantaan ja kirjaamiseen sekä
säännölliseen palautteen antamiseen. Säteilysuojelun ja natiivitutkimusten EPA-tehtävät luovat
koulutettavalle hyvän pohjan jatkaa muiden ioniosoivaa säteilyä hyödyntävien kuvausmenetelmien
(TT, angiografia ja läpivalaisu sekä erikoistekniikat) parissa, koska ne opettavat keskeisiä taitoja ja
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tietoja mm. säteilyn tuottamisesta ja laadunvarmistuksesta ja tukevat hyvin myös muiden CanMEDSosa-alueiden taitojen kehittymistä. Niiden suorittaminen ensiksi on näin ollen suositeltavaa.
Kunkin kuvantamismenetelmän EPA-tehtäviä on, mikäli mahdollista, hyvä aloittaa tekemään
järjestyksessä pienimmästä numerosta suurempaan. Niitä voi myös ryhtyä tekemään käsillä olevien
työtehtävien mukaan ajallista järjestystä vapaasti vaihdellen ja tehdä useampia EPA-tehtäviä
rinnakkain. Tällöinkin erikoistuvan ja perehdyttäjän on hyvä pitää kirjaa siitä, minkä EPA-tehtävien
alueilla työskennellään ja huolehtia säännöllisestä arvioinnista ja palautteen annosta sekä
saavutetun osaamisen kirjaamisesta ja osoittamisesta.
Siirryttäessä tiedollisiin tavoitteisiin ja harjoitteluaikaan perustuvasta mallista osaamisperusteiseen,
EPA-mallia noudattavaan sairaalaharjoitteluun, on hyvä pitää mielessä lopullinen tavoite:
luotettavasti osoitetun pätevyyden saavuttaminen kaikissa EPA-tehtävissä. Palautekeskusteluja on
hyvä pitää keskimäärin noin kahden viikon välein, jotta saavutettu edistyminen tulee
dokumentoiduksi ja ohjausta ja työskentelyä voidaan suunnata seuraavia tavoitteita kohti.
Tavoitteiden saavuttamisesta koulutettava ja kouluttaja jakavat vastuun siten, että kouluttajan
roolina on mahdollistaa ja tukea edistymistä, josta kuitenkin päävastuu on koulutettavalla itsellään.
6.3.1 Natiivikuvauksen EPA-tehtävät
Natiivikuvausten osa-alueelta tunnistettiin seitsemän selkeää EPA-tehtävää, jotka kuvaavat pätevän
sairaalafyysikon tyypillisiä työtehtäviä. Tehtävät tunnistettiin pohtimalla sekä natiivi- että TTkuvauksia koskevia fyysikon tyypillisiä työtehtäviä. Natiivin EPA-tehtävät esitetään ensin siksi, että
ne ovat suositeltavaa suorittaa ennen muihin säteilyä hyödyntäviin kuvausmenetelmiin siirtymistä.
EPA-tehtävät ovat:
•

EPA 1: Natiivikuvaustiimissä työskentely

•

EPA 2: Säteilyannoksen arviointi

•

EPA 3: Optimointi

•

EPA 4: Laadunvarmistuksen suorittaminen ja ohjeistaminen

•

EPA 5: Säteilysuojeluohjeiden antaminen

•

EPA 6: Natiivilaitehankinnan teknisten määrittelyjen tekeminen

•

EPA 7: Kuva-artefaktojen tunnistaminen ja minimointi.

6.3.2 Tietokonetomografian EPA-tehtävät
Tietokonetomografian (TT) alueella sairaalafyysikolla on samat seitsemän keskeistä työtehtävää kuin
natiivitutkimuksissa:
•

EPA 8: TT-tiimissä työskentely

•

EPA 9: Säteilyannoksen arviointi

•

EPA 10: Optimointi

•

EPA 11: Laadunvarmistuksen suorittaminen ja ohjeistaminen

•

EPA 12: Säteilysuojeluohjeiden antaminen
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•

EPA 13: TT-laitehankinnan teknisten määrittelyjen tekeminen

•

EPA 14: Kuva-artefaktojen tunnistaminen ja minimointi.

6.3.3 EPA-matriisi ja tehtäväkuvaukset
EPA-tehtävissä vaadittava osaaminen on esitetty kuvassa 16. Osaamisvaatimusten käydessä yksiin,
samalla matriisilla voidaan esittää sekä natiivin että TTn EPA-tehtävien osaamisvaatimukset.
Matriisissa ”xx” tarkoittaa, että osaamialue on keskeinen tai välttämätön kyseisen EPAn
suorittamisessa. Puolestaan ”x” tarkoittaa, että osaamisalueen taidot ovat hyödyllisiä, mutta eivät
kuitenkaan ole keskeisessä roolissa. Kuvassa 16 on perinteisen EPA-matriisin oheen lisätty tieto siitä,
mitkä EPAt ovat keskeisiä säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) ja lääketieteellisen fysiikan
asiantuntijan (LFA) työtehtäviä ajatellen.

Sairaalafyysikon
osaaminen
Vuorovaikutustaidot
Yhteistyötaidot
Johtamistaidot
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Oma osaaminen ja
tiedon hallinta
Ammatillisuus
STA
LFA

EPA 1

EPA 2

EPA 3

EPA 4

EPA 5

EPA 6

EPA7

EPA 8

EPA 9

EPA10

EPA11

EPA12

EPA13

EPA14

x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx
xx
xx
x

x
x
x
xx

x
xx
xx
xx

x
xx
xx
x

xx
xx
xx
xx

x
xx
x
xx

x
x

x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx
xx
xx

xx

x

x

xx
xx

xx

x

xx

xx

xx

xx

xx

x

KUVA 16. Tietokonetomografian ja natiivikuvausten EPA-tehtävissä tarvittavat osaamisalueet, ja
STA- ja LFA-roolien EPA-tehtävät. xx= osaaminen on välttämätöntä, x = osaaminen on hyödyllistä
Tietokonetomografian EPA-tehtävistä laadittiin myös tarkemmat tehtäväkuvaukset, jotka on esitetty
liitteessä 1. Tehtäväkuvauksissa on kuvattu kunkin tehtävän sisältö tarkemmin, sekä esitetty
perusosaajan ja asiantuntijan tason osaamistavoitteet kussakin tehtävässä välttämättömillä
osaamisalueilla.
6.3.4 Säteilysuojelun EPA-tehtävät
Säteilysuojelutehtävissä vaadittava osaaminen pohjautuu tässä mallissa yhteen
kuvantamismenetelmästä riippumattomaan yleisluontoiseen EPA-kokonaisuuteen. Kokonaisuuteen
kuuluu säteilylainsäädännön ja Säteilyturvakeskuksen (STUK) määräyksien tunteminen yleistasolla,
säteilymittauksien ja suureiden perusasioiden hallinta sekä säteilybiologian ymmärtäminen. Tehtävää
ja sen osaamisen arviointia ei tässä työssä kuvata tarkemmin.
Säteilysuojelu-EPAn lisäksi jokaisen ionisoivaa säteilyä käyttävän kuvantamismenetelmän EPAtehtävät ovat keskeisiä fyysikon työssä tarvittavan säteilysuojeluosaamisen kannalta. Kuvasta 16
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nähdään, että toisissa EPA-tehtävissä painopiste on lääketieteellisessä altistuksessa eli potilaan ja
mahdollisen sikiön suojaamisessa (LFA-roolin EPAt) ja toisissa painopiste on henkilökunnan ja
väestön suojaamisessa (STA-roolin EPAt). Tiimityöskentelyn EPA on keskeinen säteilysuojelutehtävissä säteilylain mukaisesta roolista (LFA, STA) riippumatta.
6.3.5 Muiden kuvantamismenetelmien EPA-tehtävät
Natiivi- ja TT-menetelmien EPA-tehtävien nimet soveltuvat hyvin todennäköisesti lähes sellaisenaan
myös angiografia- ja läpivalaisumenetelmien sekä erikoistekniikoiden fyysikon keskeisten
työtehtävien kuvaamiseen. Erikoistekniikoiden osalta mietittäväksi jää, miten pieniin kokonaisuuksiin
osaamisvaatimukset halutaan jakaa. Työssä laadittuja yksityiskohtaisia TTn tehtäväkuvauksia ja
osaamisvaatimuksia voi hyödyntää myös kaikkien muiden kuvausmenetelmien EPAtehtäväkuvausten ja osaamistavoitteiden laatimisessa.
Magneettikuvauksen EPA-tehtävistä tehtiin alustava luonnos, ja ne voisi jakaa natiivi- ja TTkuvauksien EPA-tehtäviä mukaillen seuraavasti:
•

MRI-tiimissä työskentely

•

magneettiturvallisuuden arviointi

•

optimointi

•

laadunvarmistuksen suorittaminen ja ohjeistaminen

•

MRI-hankinnan teknisten määrittelyjen tekeminen

•

kuva-artefaktojen tunnistaminen ja minimointi.

Samantyyppiset kuvaukset voi helposti tehdä myös ultraäänestä. MRIn ja ultraäänen EPA-tehtävät
voidaan kokonaan tehdä ionisoivaa säteilyä hyödyntävistä kuvantamismenetelmistä
riippumattomina, koska niissä tarvittava menetelmäosaaminen ei pohjaudu muihin menetelmiin.
6.3.6 Vaihtoehtoinen EPA-malli
Työssä todettiin, että samat laajemmat tehtäväkokonaisuduet toistuvat ainakin radiologian
erikoisalalalla fyysikoiden työssä kuvantamismenetelmästä riipumatta. Näin ollen työn tuloksia voi
tarvittaessa viedä vielä helpommin yleistettävään muotoon. Esimerkki tällaisesta mallista on esitetty
alla (kuva 17). Mallin etuna on, että se voidaan viedä muillekin erikoisaloille vähäisin muutoksin.
Vaarana on, että EPA-tehtävät muuttuvat vähemmän konkreettisiksi ja enemmän tulkinnanvaraisiksi. Tällöin EPA-tehtävät ja osaamisvaatimukset pitää kuvata erityisen huolella huomioiden
myös kuvantamismenetelmäkohtaiset erityispiirteet. Liian yleistävä malli voi toisaalta myös aiheuttaa
vaikeuksia mallin käyttöönotossa etenkin, kun EPA-ajattelu kokonaisuudessaan on koulutusalalle
uutta.
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Natiivi

TT

Angio

Läpivalaisu

MRI

Ultraääni

STA

LFA

EPA1: Tiimityöskentely

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

EPA 2: Turvallisuuden

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

EPA 3: Optimointi

xx

xx

xx

xx

xx

x

xx

EPA 4: Laadunvarmistus

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

EPA 5: Laitetekniikka

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

EPA 6: Artefaktat

xx

xx

xx

xx

xx

x

xx

arviointi

KUVA 17. Laaja-alaisilla EPA-tehtävillä voidaan pyrkiä kuvaamaan kaikkien kuvantamismenetelmien
työtehtävät. xx= EPA on välttämätön, x = EPA on hyödyllinen
6.4

Neljä askelta EPA-tehtäväkokonaisuuksien luomiseen
Kirjallisuuskatsauksen ja tässä työssä opitun mukaan EPA-tehtäväkokonaisuuksien laatiminen
fyysikon sairaalaharjoitteluun rakentuu seuraavista työvaiheista:
1. Listataan mitä erityistä ammattitaitoa vaativia työtehtäviä (tehtäväkokonaisuuksia) pätevän
sairaalafyysikon täytyy pystyä hoitamaan kyseisellä erikoisalalla.
a. Tehtävät ryhmitellään esimerkiksi tutkimustyypin tai -menetelmän mukaan. Pyritään
hakemaan riittävän laajoja kokonaisuuksia, jolloin yksi konkreettinen
tehtäväkokonaisuus muodostaa yhden EPAn.
b. Järjestetään kunkin ryhmän tehtävät esimerkiksi vaativuuden mukaan, jolloin
koulutettava pystyy aloittamaan helpommista ja siirtymään kohti vaativampia
tehtäviä taitojen karttuessa.
2. Täytetään EPA-matriisi merkitsemällä kunkin EPAn kohdalle, mitä CanMEDS-osaamisalueiden
mukaisia taitoja kyseinen tehtäväkokonaisuus keskeisesti sisältää.
a. Kokonaisuus tarkastetaan käymällä matriisi läpi riveittäin ja sarakkeittain.
3. Päätetään osaamisen arviointiin käytettävistä kriteereistä eli osaamisen rajapyykeistä.
a. Millaisella asteikolla kunkin osa-alueen osaamista halutaan arvioida? Soveltuuko
työssä esitetty kolmiportainen malli tehtävään?
b. Kirjataan ylös asteikkoa vastaavat osaamistavoitteet. Tavoitteiden asetamista
helpottaa ajatus ”luottamuksellisesti osoitetusta pätevyydestä”. Millaista osaamista
koulutettavalla pitää olla, jotta tehtävän voi luottaa hänen hoidettavakseen
kokonaan tai osittain, suoran tai epäsuoran valvonnan alaisena?
4. Kirjoitetaan kustakin tehtäväkokonaisuudesta EPA-kuvaus, jossa kuvataan työtehtävä ja
siinä vaadittava osaaminen keskeisten taitojen osalta.
a. Osaamisen ja arvioinnin tarkemmassa kuvaamisessa kannattaa pyrkiä kuvaamaan
osaaminen kaikilla tasoilla osaamistavoitteina siten, ettei muodostu ”osaa−ei osaa”vastakkainasettelua.
Lopuksi vielä pohditaan, kuinka koulutettava voi saavuttaa vaaditun osaamisen ja luodaan sille
käytännön edellytykset.
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Mikäli mahdollista, mallia kannattaa rakentaa työryhmässä, joka koostuu eri vastuualueiden
sairaalafyysikoista. Mallia luotaessa kannattaa muistaa seuraavat keskeiset lähtökohdat:
•

EPAt kuvaavat työtehtäviä, joita pätevän ammattilaisen pitää osata hoitaa. EPA on siis tapa
jäsentää ammattilaisen tai asiantuntijan työtä.

•

EPA-tehtävien ei tarvitse kattaa kaikkia opittavia asioita tai tiedollisia osaamistavoitteita.

•

EPA-tehtävien tulee olla sellaisia, joissa luotettavasti osoitetun pätevyyden saavuttamisella
on merkitystä sen suhteen, mitä työtehtäviä erikoistuva fyysikko voi itsenäisesti hoitaa.

•

Vaadittu osaaminen pitää olla osoitettavissa ja arvioitavissa.

Osaamisvaatimusten ja arviointikriteerien pitää olla samat kaikille koulutettaville. Kouluttavan
organisaation osalta on suositeltavaa, että sairaalaharjoittelun alussa sovitaan kullekin EPAlle
vastuuhenkilö tai -kouluttaja. Kouluttajan tehtävänä on ohjata, antaa palautetta ja arvioida
koulutettavan osaamista. Mallia käyttöönotettaessa myös kouluttajat tarvitsevat koulutusta EPA- ja
CAnMEDS ideologiaan ja myös mahdollisesti ohjaamiseen, palautteen antamiseen ja arviointiin.
6.5

Aputaulu ohjaustyöhön ja korjaavan palautteen antamiseen
Työssä luotiin kirjallisuuteen nojautuen kouluttajille ja ohjaajille visuaalinen aputaulu hyvän
ohjaussuhteen luomiseen. Aputaulu on esitetty kuvassa 18. Aputaulun on tarkoitus muistuttaa
kouluttajaa onnistuneen ohjaussuhteen perusteista ja toisaalta myös sanoittaa ohjaustyön
ulottuvuuksia.

KUVA 18. Hyvän ohjaussuhteen kuusi koota
Toisena ohjaustyötä tukevana työkaluna laadittiin arvioinnin ja palautteen antamisen tueksi aputaulu
(kuva 19), johon on tiivistetty onnistuneen palautetilanteen edellytykset ja toimivan ja tehottoman
palautteen tunnuspiirteet.
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KUVA 19. Palautteen antamisen aputaulu
Aputaulut voi halutessaan tulostaa huoneen tauluksi tai esimerkiksi A6-kokoiseksi kaksipuoleiseksi
taskukortiksi (liite 2).
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7

POHDINTA
Tässä työssä esitetty malli on tiettävästi ensimmäinen askel CanMEDS- ja EPA-mallien soveltamiseen
Suomessa muuhun kuin lääkäreiden koulutukseen. Myös lääkäreiden koulutuksen osalta työ on vielä
kesken, eikä näin ollen valmiita kotimaisia esimerkkejä ollut käytettävissä. Työssä tehty malli on yksi
askel kohti sairaalafyysikoiden aidosti osaamisperusteista koulutusta, sillä työssä sairaalaharjoittelun
osaamistavoitteita on sanoitettu aiempaa työelämälähtöisemmin ja arviointia on kehitetty aiempaa
huomattavasti konkreettisemmaksi. Lisäksi osaamistavoitteissa on CanMEDS-mallin mukaisesti
huomioitu tiedollisten tavoitteiden lisäksi muitakin sairaalafyysikon työssä tarvittavia osaamisalueita.
Ohjaajan huonetaulu on yksi konkreettinen työkalu, jolla voidaan tukea työn ohessa tehtävää
ohjaustyötä. Useimmilla sairaalafyysikoilla ei ole ohjaustyöhön tai kouluttamiseen teoreettista tai
muodollista koulutusta ja perusasioiden sanoittaminen voi jo sellaisenaan tukea ohjaustyössä
onnistumista. CanMEDS-taitoja arvioitaessa voidaan esimerkiksi nähdä tarpeelliseksi antaa korjaavaa
palautetta koulutettavan vuorovaikutustaidoista, jolloin onnistuneen palautetilanteen ja toimivan
palautteen mallit auttavat ohjaajaa onnistumaan palautteen annossa.

7.1

CanMEDS- ja EPA-periaatteiden soveltuvuus sairaalafyysikon koulutukseen
CanMEDS-malli on kehitetty aluperin lääkärin työn vaatimien osaamisalueiden kuvaamiseen. Tämän
työn perusteella malli sopii ja on helposti sovellettavissa myös sairaalafyysikon työn
osaamistarpeiden luokitteluun ja kuvaamiseen. Maailmalla CanMEDS-mallin käyttö ja soveltaminen
ovat Suomea huomattavasti pidemmällä, ja kirjallisuudessa on esitetty myös yksityiskohtaiset
kuvaukset ja listaukset taidoista, mitä kukin osamisalue pitää sisällään. Vastaavan suomenkielinen
listaus olisi huomattava apu mallin soveltamisessa, sillä terminologian suomentaminen ja kuvaavien
ilmaisujen pohdiskelu osaamistavoitteita kirjoitettaessa oli yllättävän haastavaa ja aikaavievää.
EPA-periaatteen osalta teoriatiedon soveltaminen erikoistuvan fyysikon sairaalaharjoitteluun oli
melko suoraviivaista. Malli sopii hyvin sellaisten työtehtävien sanoittamiseen, jotka toistuvat usein ja
melko samankaltaisina ja ovat siten harjoiteltavissa ja arvioitavissa. Niiden lisäksi sairaalafyysikon
työhön kuuluu paljon ainutkertaisia ja yllättäviäkin tehtäviä, joita ei ole mielekästä laatia EPAksi,
mutta joihin koulutukseen kuuluvat EPAt voivat kuitenkin ainakin osittain antaa valmiuksia.
Nähtäväksi jää, onko tässä työssä ehdotettu EPA-lukumäärä ja arvionti liian kunnianhimoinen tai
toisaalta vaatimaton erikoistuvan kouluttamista ajatellen.

7.2

Mallin laajennettavuus ja käytettävyys
Työssä uudistettiin olemassa olevaa, tiedollisiin osaamistavoitteisiin keskittyvää erikoistuvan fyysikon
sairaalaharjoittelun perehdytyssuunnitelmaa. Malli kohdentuu sairaalafyysikon koulutukseen ja
osaamistavoitteisiin, mutta sen yleiset periaatteet ovat sovellettavissa muihinkin, etenkin
terveydenhuoltoalan koulutuksiin. Parhaimmillaan työ ja sen tulokset voivat toimia apuna ja
esimerkkinä EPA-menetelmän laajemmassa käyttöönotossa sekä KYSssä että valtakunnallisestikin.
Laajempi käyttöönotto ja soveltaminen edellyttävät kuitenkin tätä työtä huomattavasti laajempaa
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keskustelua aiheesta, ja fyysikoiden kohdalla kaikkien neljän erikoisalan osaajien osallistumista
menetelmän soveltamiseen, jalkauttamiseen, soveltuvuuden ja käytettävyyden arviointiin sekä
kehittämiseen. Alkuvaiheessa tarvitaan sekä resursseja että osaamista EPA-tehtävien,
osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien kuvaamiseen, mikä vaatii pienimuotoista kouluttautumista
ja perehtyneisyyttä EPAn ja CanMEDSin perusteisiin.
Tietokonetomografian osalta työn tuloksia voidaan lähteä hyödyntämään ja kokeilemaan
välittömästi. On oletettavaa ja suotavaakin, että käytännön kokemukset ja palaute muokkavat sekä
tehtäväkuvauksia että osaamistavoitteita edelleen. Lisäksi malli ja tehtäväkuvaukset voidaan melko
helposti ottaa myös muiden säteilevien kuvantamismenetelmien käyttöön, kun vain
tehtäväkuvaukset ja osaamistavoitteet muokataan kunkin menetelmän erityispiirteet huomioiviksi.
MRIn ja ultraäänen tehtäväkuvausten ja arvionitikriteereiden osalta mallin laajentaminen vaatii
enemmän pohdintaa ja muilla erikoisaloilla (KFI, KNF, sädehoito) EPA-kuvausten laatiminen pitää
aloittaa ainakin osittain alusta, mutta tämän työn tulokset, ja etenkin EPA-tehtävien luomisen
askeleet, voivat toimia suunnannäyttäjänä ja esimerkkinä helpottaen työtä ja alkuun pääsemistä.
Osaamisen arviointi eri CanMEDS-osa-alueilla on tunnetusti haastavaa ja yleiset arviointimallit,
etenkin suomalaiset sellaiset, ovat vasta kehitteillä. Kirjallisuuskatsauksessa esitettiin muutamia
yleisiä tapoja arvioida osaamista, mutta itse arviointimenetelmien syvällinen pohdinta ja käytäntöön
vieminen ei ollut tämän työn fokuksessa, eikä työn laajuuden puitteissa mahdollista. Esitetty
kolmiportainen malli muodostaa hyvän lähtökohdan ja sitä voidaan tarpeen vaatiessa käyttää
pohjana hienojakoisemman arviointimallin kehittämisessä.
7.3

Vaihtoehtoisen mallin edut ja rajoitteet
Natiivi- ja TT-tutkimusten EPA-tehtäviä kartoitettiin rinnakkain ja huomattiin, että samat EPAkokonaisuudet ovat laajennettavissa myös muihin ionisoiviin menetelmiin ja hieman muokattuna
myös magneetti- ja ultraäänikuvauksiin. Näin ollen esitetty menetelmä on helposti laajennettavissa
koskemaan koko radiologiaa ja osittain varmasti myös muita erikoisaloja. Työn aikana pohditiin
myös olisiko EPAt kannattanutkin ryhmitellä siten, että esimerkiksi laadunvarmistus olisi ollut yksi
hyvin laaja EPA, jonka sisällä opeteltaisiin asiaa kaikkia kuvantamismenetelmiä koskien. Tämä olisi
toinen vaihtoehtoinen, ja luultavasti myös täysin käyttökelpoinen tapa rakentaa tässä työssä esittty
EPA-malli. Tuollainen malli myös vähentäisi EPA-tehtävien lukumäärää, mutta toisaalta tehtävien
suorittaminen ja arviointi hajaantuisi moneen pieneen osaan, mikä voisi vaikeuttaa arviointia
entuudestaan. Vaihtoehtoisella mallilla neljän erikoisalan harjoittelukokonaisuudessa päästäisiin
lähemmäksi lääkärikoulutukselle ehdotettua EPA-lukumäärää (20–40 kpl).
Edelläkuvattujen haittapuolien ja käytännön työn luonteen takia tässä työssä halutiin pitäytyä
kuvantamismenetelmäpohjaisessa EPA-ryhmittelyssä. Se helpottaa sekä koulutuksen hallittua
läpiviemistä, että työjärjestelyjä siten, että kukin vastuufyysikko voi ottaa tietyn selkeän
kokonaisuuden kouluttamisen vastuulleen. Samoin saavutettuaan yhden kuvantamismenetelmän
EPAt, erikoistuva voi esimerkiksi sijaistaa pätevää sairaalafyysikkoa tuon menetelmän työtehtävissä.
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Myös erikoistuvalle on todennäköisesti selkeämpää perehtyä yhteen kuvausmenetelmään kerrallaan
ja että kullekin EPAlle on selkeä vastuuhenkilö, joka tukee kouluttautumisessa ja vastaa EPAn
arvioinnista.
Kun mallia myöhemmin lähdetään laajentamaan muille erikoisaloille, voidaan pohtia vaihtoehtoisia
malleja ja myös EPA-tehtävien sanoittamista uudelleen siten, että ne voisivat sopia jopa kaikille
erikoisaloille.
7.4

EPA-mallin vieminen käytäntöön
Työssä esitetyn mallin käyttöönottaminen KYSn radiologian osastolla vaatii aluksi koulutettavan ja
ennen kaikkea kouluttajien perehdyttämistä osaamisperusteisen koulutuksen, CanMEDS-mallin ja
EPA-kuvausten perusperiaatteisiin. Niiden keskeiset osat on kuvattu tässä työssä, ja hyviä lähteitä
löytyy muualtakin, mm. Duodecimin Oppiportista (Martikainen, Niemi-Murola ja Putkuri 2019).
Käytännössä aluksi kannattanee järjestää muutaman tunnin perehdytys- ja keskustelutilaisuus,
jonka jälkeen EPA-tehtäväkuvausten laatiminen muiden kuvantamismenetelmien osalta voidaan
aloittaa, tarvittaessa EPA-osaajien taustatuella.
Oletettavasti uudentyyppistä sairaalaharjoittelua ensimmäisiä kertoja toteutettaessa tarvitaan tukea
etenkin osaamisen osoittamisessa, objektiivisessa arvioinnissa sekä palautteen antamisessa. Yleisesti
onkin todettu, että etenkin erityyppisten taitojen arviointi voi olla haasteellista. Käytännössä arviointi
voi perustua esimerkiksi koulutettavan työskentelyn havainnointiin, työn tuloksien tarkasteluun,
yhteisiin keskusteluihin, itsearviointeihin sekä etukäteen suunniteltujen oppimistehtävien
tekemiseen. Arvioinnissa voi osaamistavoitteiden rinnalla käyttää apuna ajatusta esiluottamuksellisesta ja luottamuksellisesta tasosta. Tämä voi auttaa hahmottamaan ja sanottamaan osaamisen
tasoa ja mahdollisia kehitystarpeita. Lisäksi on todettu, että objektiivisen palautteen antaminen
esimerkiksi vuorovaikutustaidoista voi tuntua aluksi vaikealle (Niemi-Murola 2017). Tässä auttanee
hyvän ohjaussuhteen lisäksi se, että taitoa arvioidaan yksinomaan kyseisen EPAn kontekstissa.
Käytännössä täytyy myös huolehtia osaamisenhallinnasta eli sopia toimivat tavat dokumentoida ja
seurata koulutuksen edistymistä sekä tavat, joilla esitettyä menetelmää, tehtäväkuvauksia ja
arviointeja kehitetään edelleen. Myös kouluttajien keskinäinen kokemusten jakaminen ja yhdessä
oppiminen on tärkeää. EPA-menetelmän, taitojen arvioinnin ja osaamisen hallinnan kehittämisessä
kannattanee tehdä yhteistyötä myös lääketieteellisen koulutuksen vastuuhenkilöiden ja kehittäjien
kanssa.

7.5

Mallin kehittäminen
Työn tulosten käyttöönoton seuraavat askeleet ovat PDCA-mallia (Plan-Do-Check-Act) mukaillen
perehdyttää kouluttajia ja erikoistuvaa fyysikkoa EPA- ja CanMEDS-menetelmien perusteisiin
(“plan”), testata menetelmää arkityössä erikoistuvan koulutuksessa (“do”), ja kerätä palautetta sekä
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koulutettavilta että kouluttajilta (“check”). Sen jälkeen on nähtävissä kannattaako menetelmä ottaa
sairaalafyysikkokoulutuksessa käyttöön laajemminkin (“act”). Työssä esitetty malli on kuitenkin vasta
ensimmäinen versio asiasta ja on oletettavaa, että se kehittyy ajan saatossa paremmaksi.
Yksi pohdiskeltava asia on EPA-tehtävien laajuus ja lukumäärä. Onko erikoistuvan käytännössä
mahdollista saavuttaa luotettavasti osoitettu pätevyys kaikilla erikois- ja osa-alueilla
sairaalaharjoitteluun varatussa ajassa? Ellei, pitäisikö tehtäviä luokitella siten, että koulutukseen
kuuluisi kaikille pakolliset EPA-tehtävät (esimerkiksi EPAt 1–5 ja 8–12) ja lisäksi vaadittava määrä
syventäviä EPA-tehtäviä, jotka erikoistuva voi valita oman mielenkiintonsa ja tilanteensa mukaan
(esimerkiksi EPAt 6–7 ja 13–14). Myös osaamisen tason määrittelyä voi tarvittaessa muuttaa
vaativampaan tai kevyempään suuntaan. Toisaalta EPA-tehtävien sanoittaminen ja laajuuden
vertaaminen voi herättää jopa tarpeen arvioida uudelleen eri erikoisalojen keskinäistä painotusta
sairaalafyysikkokoulutuksessa.
7.6

Mallin vaikutus koulutettavaan, kouluttajaan ja kouluttavaan organisaatioon
Työn tulosten toivotaan helpottavan ja parantavan erikoistuvan fyysikon kouluttamista ja
kouluttautumista KYS Kuvantamiskeskuksessa ja erityisesti radiologian osastolla. Erikoistuvan
kannalta mallin toivotaan johtavaan tasa-arvoiseen, kunkin perehtyjän kohdalla keskeisiltä osin
samankaltaisena toteutuvaan käytännön harjoitteluun, jonka tavoitteet ja sisältö ovat kaikkien
osapuolien tiedossa. Koulutettavan toivotaan saavan hyvää ohjausta kaikilla CanMEDS-osa-alueilla.
Kouluttajat puolestaan voivat hyötyä mallista siten että sairaalaharjoittelulle on etukäteen mietitty
ydinrakenne ja sisältö, joka palvelee sekä työn ohessa tapahtuvaa perehdyttämistä, että kouluttajan
omaa ammatillista kehittymistä. Tämä voi parantaa työhyvinvointia ja rikastuttaa työn tekemistä
entisestään.
On todennäköistä, että mallin esittely ja pilotointi herättävät myös vastarintaa. Kokonaisvaltaisen
asiantuntijatyön pilkkominen pienempiin osiin sekä aiempaa läpinäkyvämpi osaamisen sanoittaminen
voi tuntua sekä vaikealle että tarpeettomalle. Laaja-alaiset osaamisvaatimukset voidaan myös kokea
uhkana tai haasteena, mikäli työn muita kuin tiedollisia ulottuvuuksia ei ole aiemmin pohdittu.
Osaamisvaatimusten sanoittamisen myötä myös kouluttajat joutuvat väistämättä peilaamaan omia
toimintatapoja aiempaa laajemmin. Toisaalta aiempaa tarkemmin suunniteltu perehdytys ja selkeästi
sanoitetut osaamistavoitteet otetaan todennäköisesti hyvin vastaan. Nykytilanteeseen nähden ne
kirkastavat sairaalaharjoittelun tavoitteita ja luovat sille selkeät raamit.
Organisaatiolle fyysikkokoulutuksen kehittämisestä voi tulla etua sekä resurssien tehokkaamman
käytön että työntekijöiden ammatillisen kehittymisen muodossa. On myös oletettavaa, että
valmistuneiden sairaalafyysikoiden aiempaa yhtenäisempi ja luotettavasti osoitettu osaamisen taso
suoraviivaistaisi uusien sairaalafyysikoiden rekrytointia sekä KYS Kuvantamiskeskuksessa, että
laajemminkin. Lisäksi se, että työtehtäviä voidaan jakaa erikoistuville fyysikoille luotettavasti
osoitettuun pätevyyteen nojautuen, helpottaa toiminnanharjoittajan vastuuta ja resurssien käyttöä.
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Olisi hienoa, mikäli sairaalafyysikoiden ja lääkäreiden koulutusten kehittämistyö KYSssä ei eriytyisi
täysin omiksi irrallisiksi projekteikseen, vaan niitä kehitettäisiin ainakin jossakin määrin rinnakkain ja
yhdessä oppien. Keskustelu eri ammattiryhmien edustajien kanssa voi avartaa näkökulmia ja luoda
mahdollisuuksia parantaa mallia ja luoda kuvaavia osaamistavoitteita ja arviointikriteereitä.
7.7

Huoneentaulu
Työssä luotu huoneentaulu (tai taskukortti) on tiivis ja sisältää väistämättä vain hyvin pienen osan
ohjaamisen, arvioinnin ja palautteenannon teoriasta ja työkaluista. Siihen on kuitenkin koottu
keskeisiä perusasioita, joiden toivotaan luovan raamit hyvälle ohjaustyölle ja onnistuneille
palautetilanteille. Taulusta haluttiin käytännönläheinen, selkeä ja visuaalinen, ja tavoitteeseen
päästiin kohtuullisen hyvin.
Jatkossa taulua on helppo muokata tarpeen mukaan laajemmaksi tai vielä tiiviimmäksi. Taulua voi
kehittää edelleen samalla, kun EPA-menetelmästä ja palautteen antamisesta saatuja kokemuksia ja
ohjaajien tarpeita pohditaan jatkossa isommalla asiantuntijajoukolla.
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8

YHTEENVETO
Sairaalafyysikon koulutus on yksi pisimmistä ammatillisista koulutuksista Suomessa. Tässä työssä
keskityttiin koulutukseen kuuluvan nelivuotisen käytännön sairaalaharjoittelun osaamistavoitteiden ja
toteutuksen kehittämiseen. Kehittämisen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin osaamisperusteista
koulutusta ja luotettavasti osoitettua pätevyyttä EPAa (enturstable professional activity), joka on
tapa jäsentää terveydenhuollon alan ammattilaisen työtä ja osaamisvaatimuksia. Osaamistavoitteiden kuvaamiseen sovellettiin Kanadan Royal Collegen lanseeraamaa CanMEDS-periaatetta,
jonka mukaiset osaamisalueet ovat: vuorovaikutus- ja johtamistaidot, yhteistyötaidot, ammatillisuus,
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä oma osaaminen ja tiedonhallinta. Työssä selvitettiin,
soveltuvatko EPA- ja CanMEDS-periaatteet sairaalafyysikkokoulutukseen kuuluvan
sairaalaharjoittelun osaamistavoitteiden kuvaamiseen. Osaamistavoitteiden uudelleen määrittely
auttaisi kehittämään sairaalafyysikkokoulutusta sekä aiempaa aidommin osaamisperusteiseksi että
vastaamaan yhä paremmin käytännön työn vaatimuksiin.
Työssä sovellettiin EPA- ja CanMEDS-periaatteita sairaalafyysikkokoulutukseen ensimmäistä kertaa
Suomessa ja mahdollisesti koko Euroopassa. Työssä kehitettiin yleinen malli, jonka pohjalta
sairaalaharjoittelun yksityiskohtaisempia osaamistavoitteita ja arviointikriteereitä voidaan lähteä
kuvaamaan luotettavasti osoitetun pätevyyden viitekehystä käyttäen. Lisäksi luotiin malli radiologian
sairaalaharjoittelujakson EPA-tehtävien jakautumisesta sekä yksityiskohtaiset EPA-tehtäväkuvaukset
ja osaamistavoitteet tietokonetomografiamenetelmän työtehtävistä. Lisäksi tehtiin ohjaajalle
aputaulu palautteen antamisen ja ohjaustyön tueksi. Aputaulussa kuvattiin yleiset periaatteet, joiden
avulla luodaan hyvä ohjaussuhde, sekä toimivan ja tehottoman palautteen tunnuspiirteet.
Työssä päästiin asetettuihin tavoitteisiin hyvin ja työn tulosten toivotaan toimivan apuna ja
esimerkkinä sairaalaharjoittelun järjestämisessä ja tavoitteiden kuvaamisessa KYS
Kuvantamiskeskuksessa, ja mahdollisesti myös valtakunnallisesti.
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LIITE 1: TIETOKONETOMOGRAFIAN EPA-TEHTÄVÄKUVAUKSET JA OSAAMISTAVOITTEET
EPA 8: TT-TIIMISSÄ TYÖSKENTELY
Kuvaus: Sairaalafyysikko työskentelee modaliteettivastuutiimissä yhdessä modaliteettivastuuradiologin ja röntgenhoitajan kanssa. Tiimin tehtävä on ylläpitää ja kehittää osaston tietokonetomografiatoimintaa.
Tiimityöskentelyn osaamista kerrytetään sekä seuraamalla tiimin työskentelyä että osallistumalla tiimin
työskentelyyn TT-vastuufyysikon tukemana. Tiimityöskentelyn muita osa-alueita, paitsi sairaalafyysikon osaamista,
voidaan arvioida myös muissa modaliteettitiimeissä tapahtuneen työskentelyn perusteella. Arvioitu valmistumisaika:
vaatii 2–4 tiimitapaamista.
Tärkeimmät osaamisalueet, vaadittavat taidot sekä arviointi:

Sairaalafyysikon
osaaminen

Vuorovaikutus

Yhteistyö

PERUSOSAAJA

ASIANTUNTIJA

-Osaa kertoa tutkimusprosessin päävaiheet

-Osaa selittää tutkimusprosessin päävaiheet
ja niiden merkityksen

-Tunnistaa eroja erilaisten potilasryhmien
kuvantamisessa

-Ymmärtää ja osaa selittää keskeiset erot
erilaisten potilasryhmien kuvantamisessa

-Osaa selittää TT-tekniikan toiminnan
yleistasolla

-Osaa soveltaa tietoja TT-tekniikasta
käytännön ongelmien ratkaisemiseksi

-Tunnistaa yleisiä säteily- ja
laiteturvallisuusnäkökohtia

-Osaa keskustella säteily- ja
laiteturvallisuusnäkökohdista

-Osaa tuetusti tuottaa tietoa tiimin
työskentelyn tueksi

-Osaa itsenäisesti tuottaa tietoa tiimin
työskentelyn tueksi

-Osaa kerätä tietoa ja jakaa sitä eteenpäin

-Osaa tiivistää ja jakaa avoimesti tietoa

-Ilmaisee oman asiansa selkeästi

-Pyrkii kaksisuuntaiseen kommunikaatioon

-Suhtautuu kunnioittavasti ja hyväksyvästi
muita jäseniä ja näkemyksiä kohtaan

-Kehollinen ilmaisu (asennot, eleet, katse,
ulkoasu, läsnäolo) tukee vuorovaikutusta
tiimissä

-Tietää prosessin vastuuhenkilöt ja
yhteistyötahot sekä kuinka heidän
kanssaan kommunikoidaan

-Rakentaa ja edistää yhteistyötä tiimin
jäsenten ja yhteistyötahojen kesken

-Tunnistaa oman rooliinsa tiimissä ja
edistää sovittuja tehtäviä

-Osallistuu tiimin työskentelyyn aktiivisesti
ja oman roolin mukaisesti

-Tunnistaa hankalat tilanteet ja päätökset

-Käyttää neuvottelutaitoja ryhmän hyväksi
-Osaa tehdä itsenäisiä päätöksiä ja pyrkii
päätöksentekoon yhteistyössä.

Johtaminen

-Osaa tuoda esille fyysikon näkökulman

-Huomioi resurssi- ja kustannustehokkuuden sekä laadullisia näkökulmia

-Tekee sovitut tehtävät ajallaan

-Ohjaa tarvittaessa tiimiä ja sen prosesseja
-Osallistuu tiimin tapaamisiin säännöllisesti

Ammatillisuus

-Osallistuu tiimin työskentelyyn

-Sitoutuu tiimin työskentelyyn ja
päämääriin

-Jakaa tietoja tai havaintoja

-Raportoi tärkeät asiat oma-aloitteisesti

-Hoitaa tehtäviä vastuullisesti

EPA 9: SÄTEILYANNOKSEN ARVIOINTI
Kuvaus: Sairaalafyysikko tekee annosarvioita säteilyriskin suuruutta kuvastamaan. Annosarvio voi koskea jotain
tiettyä elintä, potilasta tai potilasjoukkoa. Tietyin väliajoin tehdään myös vertailutasomääritykset, jossa kunkin
laitteen annostasoa verrataan STUKn asettamaan, ja mahdollisesti myös käyttöpaikan omaan, vertailutasoon.
Osaamista kerrytetään lukemalla kirjallisuutta, tekemällä erilaisia annosotantoja ja -arvioita, ja tarkastelemalla
niiden tuloksia. Lisäksi opetellaan tekemään CTDI-annosmittaus. Arvioitu valmistumisaika 1–2 viikkoa.
Tärkeimmät osaamisalueet, vaadittavat taidot sekä arviointi:

Sairaalafyysikon
osaaminen

PERUSOSAAJA

ASIANTUNTIJA

-Muistaa tavanomaiset annossuureet

-Osaa selittää mitä keskeisimmät
annossuureet tarkoittavat

-Osaa selvittää yleisimpien tutkimusten
annosten suuruusluokat

-Tietää yleisimpien tutkimusten annosten
suuruusluokat

-Osaa kertoa mitä TT-vertailutaso tarkoittaa

-Osaa verrata annoksia vertailutasoihin
itsenäisesti ja ymmärtää erilaisten
annosotantojen eroavaisuudet.

-Osaa tehdä vertailutaso-otannan ohjatusti
valmiita malleja käyttäen

-Osaa päätellä indikaation potilaan
lähetteestä yleisimmissä tapauksissa ja
tehdä vertailutaso-otannan itsenäisesti
-Osaa hyödyntää ohjelmistoja
annosotannan tekemiseen ja tulosten
esittämiseen

-Tunnistaa, että potilaan koko ja asettelu
vaikuttavat sädeannokseen

-Osaa keskustella potilaan koon ja
asettelun vaikutuksesta sädeannokseen

-Osaa nimetä annosarvioinnin
luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä

-Osaa arvioida annosarvioinnin
luotettavuutta ja epävarmuustekijöitä

-Osaa arvioida sekä fysikaalisen että
efektiivisen sädeannoksen epäsuoran
ohjauksen alaisena

-Osaa arvioida sekä fysikaalisen että
efektiivisen sädeannoksen itsenäisesti

-Osaa verrata eri modaliteettien ja
tutkimustapojen annoksia epäsuoran
ohjauksen alaisena
Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Oma osaaminen
ja tiedonhallinta

-Osaa vertailla eri modaliteettien ja
tutkimustapojen annoksia itsenäisesti

-Osaa selittää sädeannoksen merkityksen
ammattisanastoa käyttäen

-Osaa selittää sädeannoksen merkityksen
kansantajuisesti

-Tunnistaa selkeät annospoikkeamat

-Osaa arvioida onko annos poikkeava ja
pohtia mahdollisia syitä

-Osaa esittää jonkin korjaavan
toimenpiteen

-Osaa keskustella korjaavista
toimenpiteistä ja suunnitella niitä

-Tunnistaa säteilyn riskeihin liittyvät vastuut
ja valtuudet

-Tuntee johtamisjärjestelmän yleistasolla
ja toimii oman aseman sallimissa rajoissa

-Osaa etsiä tietoa ja ja arvioida sitä tuetusti

-Osaa arvioida tietoa itsenäisesti

-Osaa dokumentoida ja jakaa tietoa

- Dokumentoi tiedot riittävällä
tarkkuudella ja jakaa tietoa avoimesti

-Osaa esittää johtopäätöksiä

-Tekee harkittuja johtopäätöksiä

-Pyytää tarvittaessa neuvoja ja apua
Ammatillisuus

-Hoitaa sovitut tehtävät vastuullisesti ja
noudattaa tietoturvallisuusohjeita

-Työskentelee ja käyttäytyy kaikin tavoin
eettisesti

EPA 10: OPTIMOINTI
Kuvaus: Sairaalafyysikon työtehtäviin kuuluu TT-tutkimusten säteilyannoksen ja kuvanlaadun optimointi.
Optimointia tehdään usein yhteistyössä radiologien ja röntgenhoitajien kanssa. Optimointitarve voi koskea
yksittäistä tutkimusprotokollaa, tietyn vartalon alueen kuvauksia, tiettyä potilasryhmää tai tiettyä kuvauslaitteistoa.
Pätevän sairaalafyysikon tulee hallita optimoinnin perusteet ja kyetä yhteistyöhön, jossa kaikkien näkemykset tulee
huomioiduksi. Optimointia voi harjoitella fantomikuvauksilla ja samalla tavoin voi myös osoittaa osaamisen. Arvioitu
valmistumisaika 2–4 viikkoa.
Tärkeimmät osaamisalueet, vaadittavat taidot sekä arviointi:

Sairaalafyysikon
osaaminen

PERUSOSAAJA

ASIANTUNTIJA

-Osaa arvioida tutkimuksen annostason
ja verrata sitä muihin tutkimuksiin ja
tietolähteisiin epäsuorassa ohjauksessa

-Osaa arvioida tutkimuksen annostason ja
verrata sitä muihin tutkimuksiin ja
tietolähteisiin itsenäisesti

-Osaa luetella laitteiston
annossäästöohjelmat

-Osaa selittää laitteiston annossäästöohjelmien toimintaperiaatteet

-Tietää laitteiston pääkomponentit ja
käyttötarkoituksen

-Osaa käyttää laitteistoa ja analysoida
tuloksia

-Osaa selittää mitä eri kuvausparametrit
tarkoittavat

-Osaa soveltaa laitetekniikkaa optimointiin:
Ymmärtää kuvausparametrien vaikutuksen
kuvanlaatuun ja annokseen (kuvaustapa,
mA, kuvausaika, pitch, kollimaatio, kV,
leikepaksuus, rekonstruktioparametrit)

-Tietää säteilyn laadun vaikutuksen
vuorovaikutusmekanismeihin kudoksissa

Yhteistyö

Johtaminen

Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

-Osaa arvioida optimointitoimien
vaikutuksia epäsuorassa ohjauksessa

-Osaa arvioida optimointitoimien
vaikutuksista itsenäisesti ja objektiivisesti

-Osaa selittää potilaan sädesuojien
käytön perusperiaatteet

-Osaa ohjeistaa potilaiden sädesuojien
oikeat käyttötavat

-Osaa jakaa tietoa

-Jakaa tietoa ja näkemyksiä avoimesti

-Tietää prosessin vastuuhenkilöt sekä
kuinka heidän kanssaan kommunikoidaan

-Ymmärtää eri ammattiryhmien roolit
optimointiprosessissa ja jakaa vastuuta

-Kunnioittaa toisten näkemyksiä

-Pyrkii päätöksentekoon yhteistyössä

-Hahmottaa ongelman yleisellä tasolla

-Osaa lähestyä ongelmaa systemaattisesti

-Osallistuu optimointiprosessiin

-Osaa ohjata ja dokumentoida prosessia

-Ymmärtää säteilyannoksen merkityksen

-Ymmärtää annosoptimoinnin merkityksen
ja sudenkuopat potilaan diagnostiikassa

-Edistää sovittuja tehtäviä

-Pyrkii edistämään ja tukemaan optimointia,
terveyttä ja hyvinvointia

-Tunnistaa prosessiin liittyvät vastuut ja
valtuudet

-Ymmärtää prosessin vastuut ja valtuudet
ja toimii oman aseman sallimissa rajoissa

-Noudattaa tietoturvallisuus-ohjeita
Oma osaaminen
ja tiedonhallinta

-Osaa etsiä tietoa ja arvioida sitä tuetusti

-Osaa arvioida tietoa itsenäisesti

-Osaa pyytää ja hyödyntää kollegojen ja
laitetoimittajan neuvoja

-Osaa antaa ja ottaa vastaan oppimista
tukevaa palautetta

EPA 11: LAADUNVARMISTUKSEN SUORITTAMINEN JA OHJEISTAMINEN

Kuvaus: Sairaalafyysikon työtehtäviin kuuluu teknisen laadunvarmistuksen ohjeistaminen ja tarvittaessa myös
suorittaminen. Laitteen toimintakuntoa epäiltäessä fyysikon pitää osata testata toimintakuntoa sopivin testein ja
osata päättää voidaanko laitteen käyttöä jatkaa turvallisesti. Osaamista kerrytetään tekemällä testejä käytännössä
ja lukemalla kirjallisuutta ja laitetoimittajan ohjeita. Arvioitu valmistumisaika 1–3 viikkoa.
Tärkeimmät osaamisalueet, vaadittavat taidot sekä arviointi:

Sairaalafyysikon
osaaminen

Yhteistyö

Johtaminen

Oma osaaminen
ja tiedonhallinta

PERUSOSAAJA

ASIANTUNTIJA

-Osaa suorittaa tavanomaiset tekniset testit
epäsuoran ohjauksen alaisena

-Osaa ohjeistaa käyttäjiä suorittamaan
yleisimmät tekniset testit ja tehdä ne itse

-Ymmärtää laadunvarmistusohjelman
sisällön ja tarkoituksen pääpiirteittäin

-Osaa laatia laitteistolle
laadunvarmistusohjelman

-Tunnistaa poikkeavat tulokset

-Osaa analysoida tuloksia ja laatia niille
virherajat

-Tietää ja löytää laitteiston käytönaikaiset
hyväksyttävyysvaatimukset

-Osaa arvioida käytönaikaisten
hyväksyttävyysvaatimusten toteutumisen

-Osaa tehdä tuetusti CTKIvol-mittauksen

-Osaa mitata itsenäisesti CTKIn ja KLPn
ja arvioida tulosten luotettavuutta

-Ymmärtää teknisen laadunvarmistuksen ja
TT-prosessin laadunvarmistuksen eron

-Tietää TT-prosessin laadunvarmistuksen
perusperiaatteet ja käytänteet

-Osaa jakaa tietoa

-Jakaa tietoa avoimesti

-Tietää prosessin vastuuhenkilöt ja
yhteistyötahot sekä kuinka heidän kanssaan
kommunikoidaan

-Ymmärtää eri yhteistyötahojen roolit
laadunvarmistuksessa ja toimintakunnon
varmistamisessa

-Ymmärtää asian merkityksen laitteiston
toiminnan kannalta

-Ymmärtää asian merkityksen osaston
toiminnan kannalta

-Kunnioittaa toisten näkemyksiä

-Osaa tehdä itsenäisiä päätöksiä ja pyrkii
päätöksentekoon yhteistyössä ja
neuvotellen

-Osaa antaa avustavia neuvoja

-Osaa tukea, ohjata ja osallistaa muita ja
jakaa vastuuta

-Osaa dokumentoida tietoja

-Ymmärtää dokumentoinnin merkityksen

-Tunnistaa tarpeen harkita käyttökieltoon
asettamista

-Osaa tarvittaessa tehdä ja perustella
käyttökieltopäätöksen, ja keskustella siitä

-Edistää sovittuja tehtäviä

-Osaa ohjata, dokumentoida ja seurata
toimenpiteitä

-Osaa esittää johtopäätöksiä

-Tekee harkittuja johtopäätöksiä

-Osaa etsiä tietoa ja arvioida sitä tuetusti

-Osaa etsiä ja arvioida tietoa itsenäisesti

-Pyytää tarvittaessa neuvoja ja apua

-Osaa antaa ja ottaa vastaan oppimista
tukevaa palautetta

EPA 12: SÄTEILYSUOJELUOHJEIDEN ANTAMINEN
Kuvaus: EPA käsittää säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) tyypillisiä osaamisvaaatimuksia Fyysikon pitää osata
antaa säteilysuojeluohjeita TT-kuvaustiloja, henkilökuntaa ja väestöä koskien. Osaamista kerrytetään mm.
lukemalla kirjallisuutta ja tekemällä säteilymittauksia. Arvioitu valmistumisaika 1–3 viikkoa.
Tärkeimmät osaamisalueet, vaadittavat taidot sekä arviointi:

Sairaalafyysikon
osaaminen

PERUSOSAAJA

ASIANTUNTIJA

-Osaa selvittää kuvaustiloja koskevat
säteilysuojelulliset vaatimukset

-Osaa kertoa kuvaustiloja koskevat
säteilysuojelulliset vaatimukset ja
määritellä rakenteelliset suojaustarpeet.
-Osaa arvioida tilojen säteilyturvallisuutta

Vuorovaikutus

-Osaa selittää säteilyn perusvuorovaikutukset kudoksissa ja kuvaustiloissa

-Osaa kertoa miten TT-tutkimukset ja
toimenpiteet aiheuttavat henkilökunnalle,
potilaalle ja väestölle säteilyaltistusta.

-Osaa selittää henkilösuojien käytön
perusperiaatteet

-Ymmärtää eri henkilösuojien merkityksen ja osaa neuvoa oikeat käyttötavat

-Osaa kertoa säteilysuojelun yleiset
periaatteet

-Osaa antaa henkilökunnalle perusteltuja
säteilysuojeluohjeita sekä tiloja, että
käytännön toimintaa koskien

-Osaa ohjatusti tehdä vaadittavat
säteilymittaukset

-Osaa itsenäisesti tehdä vaadittavat
säteilymittaukset ja tuntee mittauksille
asetetut vaatimukset

-Tietää yleisimmät annossuureet

-Käyttää oikeita annossuureita

-Ilmaisee oman asiansa selkeästi

-Pyrkii kaksisuuntaiseen kommunikaatioon ja rakentaa yhteisymmärrystä

-Suhtautuu muihin kunnioittavasti ja
hyväksyvästi

-Kehollinen ilmaisu (asennot, eleet,
katse, ulkoasu, läsnäolo) tukee
vuorovaikutusta
-Osaa osoittaa myötätuntoa

Yhteistyö

Johtamistaidot

Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Oma osaaminen
ja tiedonhallinta

-Osaa ilmaista oman näkemyksensä

-Pyrkii yhteistyöhön, neuvottelee asioista

-Osaa jakaa tietoa

-Jakaa tietoa ja huomioi eri näkemyksiä

-Osaa antaa avustavia neuvoja ja
keskustella ongelmista

-Osaa antaa selkeitä ohjeita

-Osaa selittää säteilysuojelun periaatteet
ammattisanastoa käyttäen

-Osaa selittää säteilysuojelun periaatteet
kansantajuisesti

-Tunnistaa riskitekijöitä

-Pyrkii ennaltaehkäisemään riskejä

-Tunnistaa säteilysuojeluun liittyvät vastuut
ja valtuudet

-Tuntee johtamisjärjestelmän yleistasolla
ja toimii oman aseman sallimissa rajoissa

-Osaa etsiä tietoa ja arvioida sitä tuetusti

-Osaa itsenäisesti etsiä ja arvioida tietoa

-Osaa esittää johtopäätöksiä

-Tekee harkittuja johtopäätöksiä

-Tukee, ohjaa ja osallistaa muita

-Pyytää tarvittaessa apua
Ammatillisuus

-Edistää sovittuja tehtäviä vastuullisesti ja
huomioi yksityisyydensuojan
-Tunnistaa terveyteen ja hyvinvointiin
liittyviä tarpeita

-Antaa perusteltuja ja yhtenäisiä ohjeita
-Pyrkii edistämään ja tukemaan terveyttä
ja hyvinvointia

EPA 13: TT-LAITEHANKINNAN TEKNISTEN MÄÄRITTELYJEN TEKEMINEN
Kuvaus: Laitekantaa uusittaessa fyysikon tehtävänä on määritellä hankittavalta laitteistolta vaadittavat tekniset
ominaisuudet. Fyysikko toimii osana hankintatyöryhmää, jossa on edustus muistakin keskeisistä ammattiryhmistä
(röntgenhoitajat, radiologit). Usein fyysikko myös käytännössä johtaa laitehankintaprosessia, mutta prosessiin
kuuluva hallinnollinen ja johtamisosaaminen ei kuulu tähän EPA-tehtävään. Osaamista kerrytetään tutustumalla
erilaisiin laitteistoihin ja niiden teknisiin kuvauksiin, sekä aiempiin ja mahdollisesti käynnissä oleviin
laitehankintoihin. Arvioitu valmistumisaika 2–3 viikkoa.
Tärkeimmät osaamisalueet, vaadittavat taidot sekä arviointi:

Sairaalafyysikon
osaaminen

PERUSOSAAJA

ASIANTUNTIJA

-Osaa hankkia tietoa hankintalaista, ohjeista ja -menettelyistä sekä
perusperiaatteista

-Osaa kertoa julkisen hankintalain ja
hankintamenettelyjen perusperiaatteet ja
osaa soveltaa niitä laitekilpailutukseen

-Osaa selvittää laitteistojen ominaisuuksia
perusasioita ja -eroja tuetusti

-Osaa selvittää laitteistojen ominaisuudet
ja hahmottaa keskeisimmät erot eri
laitetoimittajien ja mallien välillä

-Tietää ja osaa listata laitteiston
pääkomponentit ja käyttötarkoituksen

-Osaa määritellä laitteiston keskeisille
komponenteille ja ohjelmistoille
minimitason käyttötarkoitus huomioiden
-Ymmärtää yleisimpien teknisten
määrittelyjen merkityksen käytännön
kuvaustoiminnalle

Yhteistyö

-Osallistuu tietojen keräämiseen

-Pyrkii tukemaan ryhmän oppimista
omilla toimillaan

-Osaa ilmaista oman näkemyksensä ja
kunnioittaa toisten näkemyksiä

-Pyrkii päätöksentekoon yhteistyössä ja
neuvotellen. Kykenee kompromisseihin

-Ymmärtää eri ammattiryhmien ja yhteistyötahojen roolit hankintaprosessissa
Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Oma osaaminen
ja tiedonhallinta

-Osaa soveltaa vanhoja malleja

-Tunnistaa toiminnan uudistamisen
tarpeita

-Tietää hankintaprosessiin liittyvät vastuut
ja valtuudet

-Toimii oman aseman sallimissa rajoissa
ja käyttää vaikutusvaltaa
vastuuntuntoisesti

-Tunnistaa epäoikeudenmukaisen tai
epätasa-arvoisen kohtelun

-Toimii kaikkia osapuolia kohtaan
oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti

-Osaa etsiä tietoa ja arvioida sitä tuetusti

-Osaa arvioida tietoa itsenäisesti

-Osaa jakaa tietoa

-Jakaa tietoa avoimesti

-Osaa pyytää ja hyödyntää neuvoja ja
tietoa
Ammatillisuus

-Osallistuu tiimin työskentelyyn

-Sitoutuu tiimin työskentelyyn ja
päämääriin

-Edistää sovittuja tehtäviä

-Työskentelee vastuullisesti ja eettisesti

EPA 14: KUVA-ARTEFAKTOJEN TUNNISTAMINEN JA MINIMOINTI
Kuvaus: Sairaalafyysikon tulee tunnistaa yleisimmät kuva-artefaktat testi- ja fantomikuvista ja ymmärtää niiden
syyt voidakseen ehdottaa keinoja artefaktojen välttämiseen. Osaamista kerrytetään tutustumalla kirjallisuuteen ja
mahdollisiin potilastapauksiin sekä tekemällä testikuvauksia. Arvioitu kesto 1 viikko.
Tärkeimmät osaamisalueet, vaadittavat taidot sekä arviointi:

Sairaalafyysikon
osaaminen

PERUSOSAAJA

ASIANTUNTIJA

-Osaa etsiä kirjallisuudesta tietoa
artefaktoista ja niiden syistä

-Osaa kuvailla TTn yleisimmät kuvaartefaktat: (rengas-artefakta, streakartefakta ja beam hardening) ja niiden
syyt

-Ymmärtää yleisimpien artefaktojen syyt
teoriassa

-Ymmärtää potilaan ja anatomian
vaikutuksen artefaktojen syntyyn
-Ymmärtää potilaan keskityksen
merkityksen kuvanlaadulle ja
säteilyannoksen optimoinnille

Oma osaaminen
ja tiedonhallinta

-Osaa keskustella artefaktojen
vähentämiskeinoista

-Osaa antaa neuvoja yleisimpien
artefaktojen vähentämiseksi

-Osaa etsiä teitoa ja arvioida sitä tuetusti

-Osaa itsenäisesti etsiä ja arvioida tietoa

-Osaa pyytää ja hyödyntää kollegojen ja
laitetoimittajan neuvoja

-Osaa soveltaa kollegojen ja
laitetoimittajan neuvoja

-Osaa jakaa tietoa

-Jakaa tietoa avoimesti

-Osaa selvittää ja testata artefaktan
esiintymistä tuetusti

-Osaa itsenäisesti selvittää ja testata
artefaktan esiintymistä
-Osaa antaa ja ottaa vastaan oppimista
tukevaa palautetta

LIITE 2: HUONEENTAULU

