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Itä-Suomen yliopiston lääketieteen koulutusohjelman 

suorittaneella on valmiudet 

YDINOSAAMINEN 

1. Aloittaa toimia perusterveydenhuollon lääkärinä 

2. Toimia erikoistuvana lääkärinä  

3. Tehdä ohjatusti lääketieteellistä tutkimusta  

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 

4. Toimia yksityisenä ammatinharjoittajana  

5. Toimia asiantuntijana ylempää korkeakoulututkintoa vaativissa terveydenhuollon 

tehtävissä  

6. Toimia viranomaistehtävissä (valvonta, kehittäminen)  

7. Toimia lääketieteen ja terveydenhuollon osaamista vaativissa koulutustehtävissä  

8. Toimia terveydenhuollon johtotehtävissä  

 

ERITYISOSAAMINEN 

 

9. Toimia lääketieteellisen viestinnän tehtävissä  

10. Toimia yrittäjänä lääketieteeseen liittyvässä toiminnassa (esim. terveydenhuollon 

innovaatiot)  

11. Toimia kansainvälisissä lääketieteellistä osaamista vaativissa tehtävissä  

12. Toimia yrityksissä lääketieteellisenä asiantuntijana  

Jotta lääkäri pystyy suoriutumaan näistä tehtävistä, hänen tulee hallita useita ammatillisen 

osaamisen alueita eli kompetensseja (lääketieteellinen osaaminen, ammatillisuus, 

vuorovaikutus, yhteistyötaidot, terveyden edistäminen, tiedonhallinta ja oppiminen ja 

johtaminen). Alla tarkempi kuvaus eri kompetensseista. Näiden pohjana on käytetty lähteitä 

http://canmeds.royalcollege.ca/en/framework  

https://www.promedico.fi/osaamisen-valineet-2/kompetenssit.html 

 

  

http://canmeds.royalcollege.ca/en/framework
http://canmeds.royalcollege.ca/en/framework
https://www.promedico.fi/osaamisen-valineet-2/kompetenssit.html
https://www.promedico.fi/osaamisen-valineet-2/kompetenssit.html
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1. Lääketieteellinen osaaminen  

Lääkäri toimii potilaskeskeisesti ja harjoittaa työtään lääketieteellisen tietämyksen, kliinisten 

taitojen ja ammatillisten asenteiden ohjaamana. Lääkäri kerää ja tulkitsee tietoa, tekee 

hoitopäätöksiä ja tekee hoidollisia ja diagnostisia interventioita lääketieteellisen osaamisen 

puitteissa. Hän tuntee omat rajoituksensa ja osaa hakea parasta mahdollista, näyttöön 

perustuvaa hoitoa potilaalleen resurssien suomissa rajoissa. Ajanmukainen, eettinen ja 

kustannustehokas hoito toteutetaan kumppanuudessa potilaan, yhteisön ja muun 

terveydenhuollon kanssa. 

Potilaan sairauksien diagnosointi 

• Lääkäri hallitsee potilaan haastattelun ja ymmärtää potilaan yksilölliset erot 

haastattelutekniikassa 

• osaa hyödyntää potilaan omaisia haastattelussa silloin kun potilaan itsensä kyky 

kertoa omasta terveydentilastaan on rajoittunut 

• hallitsee potilaan tutkimisen taudinmäärityksen vaatimissa rajoissa ja ymmärtää 

kunkin potilaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden tutkittaessa 

• osaa soveltaa tutkimustietoa ja kliinisiä taitojaan sairauksien diagnostiikassa  

• hallitsee tautiopin ja osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa lääketiedettä 

• kykenee kriittiseen tiedon analysointiin 

Kyky ottaa huomioon sairauksien vaikutus potilaan toimintakykyyn 

• ymmärtää sairauksien ja hoitomuotojen vaikutuksen potilaan kokonaistilanteeseen 

Kyky laatia asianmukaisia hoitosuunnitelmia 

• tunnistaa potilaan terveysvajeen ja hoidontarpeen 

• osaa määrätä tarvittavat tutkimukset oikeassa laajuudessa 

• osaa keskustella potilaan kanssa hoitovaihtoehdoista ja suositella parhaiten 

soveltuvaa hoitoa 

• ymmärtää hoitoratkaisujen hyödyt ja riskit potilaan kannalta ja keskustella niistä 

potilaan tai tämän omaisten kanssa  

• tuntee lääketieteeseen liittyvän juridisen normiston ja kykenee loogiseen 

päätöksentekoon 

• toimii eettisten periaatteiden mukaisesti. 

Kyky käyttää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä  

• ymmärtää terveyden riskitekijät ja terveyttä edistävät elintavat 

• osaa keskustella motivoiden ja potilasta kunnioittaen elintapamuutoksista 
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Kyky hakea soveltuvaa asiantuntija-apua 

• tunnistaa konsultaation tarpeen ja rajoitteet omassa osaamisessaan 
• osaa laatia hyvän konsultaatiopyynnön ja lähetteen 

Ydinosaaminen: Lääkäri kykenee harjoittamaan lääketiedettä oman kliinisen tietämyksensä 

ja ammattitaitonsa puitteissa tarjoten potilaille korkealaatuista hoitoa. Lääkäri huomioi kaikki 

osaamisen alueet työssään. Oikea-aikaiset konsultaatiot, potilastiedot ja suositukset lääkäri 

hallitsee niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Hoidon arvioinnissa ja suunnittelussa lääkäri 

tunnistaa potilaan terveysvajeen ja määrää tarvittavat tutkimukset ja tulkitsee tietoja 

terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. 

2. Ammatillisuus  

Ammatillisuus näkyy lääkärin työssä niin, että hän edistää potilaan ja yhteisön terveyttä ja 

hyvinvointia eettisesti, hänellä on hyvä käytös ja asenne sekä hän on sitoutunut lääkärikunnan 

arvoihin ja sääntöihin. Lääkärin työ vaatii monenlaisten tietojen ja taitojen hallintaa. Ammatti-

identiteetti perustuu eettisistä säännöistä, kliinisestä pätevyydestä, jatkuvasta ammatillisesta 

kehittymisestä, rehellisyydestä, lahjomattomuudesta, erilaisuuden kunnioittamisesta, 

erilaisten näkemysten ja arvojen huomioimisesta ja yhteisen hyvän edistämisestä. Jotta 

lääkäri voisi tarjota parasta mahdollista hoitoa hänen tulee huolehtia myös omasta 

hyvinvoinnistaan.  

• Lääkäri on tietoinen ammattikunnan säännöistä ja sitoutumisesta 

• osaa punnita eri vaihtoehtoja eettiseltä kannalta 

• on oikeudenmukainen, pyrkii tasa-arvoon ja kunnioittaa potilasta ja työyhteisön 

jäseniä 

• ymmärtää lääkärin tehtävät terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa 

• on tietoinen oman osaamisen rajoista 

• ymmärtää oikeanlaisen kollegiaalisuuden  

Ydinosaaminen: Lääkäri osoittaa toimillaan sitoumuksensa potilaiden hyvinvoinnin 

edistämiseksi harjoittaessaan ammattiaan korkeiden eettisten ohjeiden mukaisesti. Hän 

toimii altruistisesti ja luottamuksellisesti potilaan hoidossa. Hän ymmärtää mahdolliset 

eturistiriidat ja pyrkii toimissaan laadun varmistamiseen ja potilasturvallisuuteen. Hän toimii 

työssään luottamusta herättävällä tavalla, ja toimii ohjeiden ja säännösten mukaisesti. 
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3. Vuorovaikutus  

Vuorovaikutus on potilastyön perusta kolmella tapaa. Hyvät vuorovaikutustaidot omaava 

lääkäri osaa 

• kuunnella potilasta  

• välittää olennaiset tiedot potilaille ja omaisille ymmärrettävästi 

• käyttää terapeuttista vuorovaikutusta hoitokeinona 

Hyvän vuorovaikutuksen tärkeitä osa-alueita ovat 

• potilaskeskeinen yhteinen päätöksenteko hoidon suhteen, huomioiden potilaan 

odotukset ja arvot  

• tiedon kerääminen ja jakaminen sairauden vaikutuksesta potilaan elämään 

• luottamuksen rakentaminen  

• kunnioittava kohtaaminen 

• kommunikointi potilaan lähiomaisten kanssa 

4. Yhteistyötaidot 

Korkealaatuinen ja turvallinen hoito syntyy yhteistyönä; yhteistyötaitoinen lääkäri toimii 

vaikuttavasti muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tarjoten turvallista 

ja korkealaatuista hoitoa potilaille. Yhteistyötaitoja lääkäri tarvitsee monissa yhteyksissä 

kuten potilastyössä, hallinnollisissa ja suunnittelutehtävissä, palveluiden järjestämisen ja 

tuottamisen tehtävissä sekä eri sidosryhmien kanssa toimiessa. Monitahoisen järjestelmän 

ulottuvuuksien lisäksi lääkärin pitää osata soveltaa yhteistyö- ja kommunikaatiotaitojaan 

erilaisten toimintaympäristöjen vaateet huomioiden, esimerkkeinä verkkoympäristö ja 

teknologisavusteiset kontaktit. Yhteistyötaidot syntyvät luottamuksesta, kunnioituksesta ja 

jaetusta päätöksenteosta potilaiden ja heidän läheistensä, kollegoiden ja muiden 

ammattilaisten sekä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Yhteinen tarve oppimiseen, tiedon 

ja näkökulmien jakaminen, tavoitteellisuus ja ratkaisujen hakeminen vahvistavat 

yhteistyötaitoja. Yhteisten päämäärien eteen on ymmärrettävä kunkin erityisosaaminen ja 

tarkastelukulma sekä yhdistettävä erilaisia näkökohtia. Tämä edellyttää aitoa kiinnostusta 

yhteistyökumppanien tehtävien ja osaamisen tuntemiseen. 

• Lääkäri tunnistaa erilaiset roolit työyhteisössä ja osaa toimia niiden mukaisesti 

• osaa toimia ryhmässä muiden ammattilaisten osaamista arvostaen ja hyödyntäen, 

potilaan parhaaksi 

• sitoutuu yhteistyöhön potilaan hoidossa eri ammattilaisten kanssa 

• osaa konsultoida kollegiaalisesti 

• pystyy tunnistamaan ja ratkomaan yhteisössä ilmeneviä ristiriitoja 
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• kykenee suulliseen, kirjalliseen ja teknisesti tarkoituksenmukaiseen viestintään 

• toimii yhteistyössä potilaan ja hänen lähipiirinsä kanssa osallistavalla otteella 

• verkottuu aktiivisesti myös työyhteisön ulkopuolelle (3. sektori, päättäjät, media) 

Ydinosaaminen: Kun lääkärin yhteistyötaidot ovat hyvät, hän työskentelee vaikuttavasti 

muiden lääkärien ja ammattilaisten kanssa. Hän toimii sujuvasti ja arvostavasti 

moniammatillisessa työryhmässä ehkäisten väärinkäsityksiä ja pyrkien ratkaisemaan 

ristiriitoja. Yhteistyötä eri toimijoiden ja tahojen kanssa tehdessään lääkäri hallitsee potilaan 

hyvän hoidon kannalta oleellisen tiedon jakamisen, tieto- ja yksityisyyden suojan turvaamisen 

sekä luottamuksellisen potilas-lääkärisuhteen näkökohdat.  

5. Terveyden edistäminen 

Lääkäri tunnistaa velvollisuutensa osallistua ja vaikuttaa terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen kaikilla tasoilla. Lääkäri tuntee potilaansa, kohdeväestön ja 

terveydenhuoltojärjestelmän. Lääkäri edistää potilaansa terveyttä tarjoamalla hänelle ne 

terveydenhuollon palvelut, mitä tämä kulloinkin tarvitsee. Työssään lääkäri pyrkii 

parantamaan työnsä laatua ja vaikuttaa tarjottavien palvelujen laatuun osoittamalla potilaan 

terveystarpeita palveluntarjoajalle. 

Potilaan terveyden edistäminen 

• Lääkäri tuntee sairauksien riskitekijöitä ja niiden ehkäisymahdollisuuksia sekä 

kykenee havaitsemaan niitä yksittäisen potilaan kohdalla 

• kykenee kertomaan potilaan kannalta hänen terveyteensä vaikuttavat keskeiset 

tekijät ja motivoimaan muutokseen  

• osaa ohjata tietolähteille ja antaa muutosta tukevia välineitä 

• tuntee palvelumahdollisuudet ja kolmannen sektorin tukimahdollisuuksia samoin 

kuin tietotekniikan mahdollisuuksia älykkääseen neuvontaan 

Yhteisön tai väestön terveyden edistäminen  

• Lääkäri osaa tunnistaa yksilöiden ja väestön terveyteen vaikuttavia 

yhteiskunnallisia tekijöitä 

• tuntee sairauksien riskitekijöitä ja niiden ehkäisymahdollisuuksia ja tunnistaa 

vaikuttamisen mahdollisuuksia (mahdollisuuksien ikkunat) yhteisössä tai 

väestössä 

• tuntee terveyden edistämisen erilaiset toiminta-alueet ja toimijat, joista suurin 

osa ei ole terveydenhuoltoa vaan muita yhteiskunnan toimijoita (esim. koulu, 

liikennesuunnittelu) ja osaa toimia yhteistyössä näiden eri tahojen kanssa 
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• seuraa terveydenhuoltoa koskevaa keskustelua ja ymmärtää ajassa liikkuvien 

ilmiöiden merkitystä terveydelle 

• osaa toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana ja terveysvaikutusten arvioijana 

yhteisössä 

• osaa viestinnän erilaiset keinot terveyden edistämisessä: potilasviestintä, 

omaisviestintä, terveysviestintä, multimediaviestintä, yhteisöviestintä, 

mediayhteistyö  

Ydinosaaminen: Kun terveyden edistämisen pääperiaatteet ovat hallussa, lääkäri pystyy 

edistämään potilaan yksilöllisiä terveystarpeita terveydenhuollossa ja yleisemminkin 

yhteiskunnassa toimimaan responsiivisesti väestön terveystarpeita ajatellen systeemitasolla 

terveyden edistämiseksi. Hän pystyy tukemaan yksilöitä ja yhteisöjä vaatimaan tarvittavia 

palveluja.  Hän pystyy työskentelemään monella tasolla ja monien eri toimijoiden kanssa. Hän 

pystyy tarvittaessa hakemaan terveyden edistämiseksi yhteistyöhön muita terveyspalvelujen 

tarjoajia ja järjestöjä, hallintoa sekä poliittisia päätöksentekijöitä. 

 

6. Tiedonhallinta ja oppiminen 

Kuvaus: Lääkäri osaa hakea, tuottaa, tulkita tietoa. Tiedonhallinnan ja oppimisen roolissa 

lääkärit osoittavat pyrkimystä kohti erinomaisuutta jatkuvalla elinikäisellä oppimisella ja 

opettamisella. Lääkäri arvioi prosesseja ja tuloksia jokapäiväisessä työssään, jakaa ja arvioi 

työtään muihin verrattuna sekä hakee palautetta laadun ja potilasturvallisuuden 

edistämiseksi. Jatkuvasti oppien lääkäri pyrkii täyttämään yksilön ja yhteisön terveyteen 

liittyvät tarpeet. Lääkäri tunnistaa tarpeen omaan jatkuvaan kehittymiseensä ja mahdollistaa 

oppimisen itselleen, potilaille ja näiden omaisille, oppilaille, kollegoille ja muille 

työtovereilleen. Näyttöön perustuva lääketiede ja jaettu päätöksenteko ovat työn keskiössä, 

joskin lääkäri tunnistaa myös epävarmuuksia ja oppii sietämään niitä. Lääkäri osaa yhdistelee 

relevanttia tietoa ja pystyy päätöksentekoon huomioiden potilaan erityistarpeet.  

 

Tiedon hakeminen 

• Lääkäri tuntee tiedonhakumenetelmät ja osaa käyttää tietokantoja tehokkaasti ja 

ajantasaisesti 

• osaa hakea potilaalle merkityksellistä tietoa hoidon ja päätöksenteon tueksi 

• hallitsee erilaiset tietojärjestelmät 

• hyödyntää erilaisia tiedonlähteitä, kuten potilaan omaiset, muiden ammattilaisten 

osaaminen 
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Tiedon arvioiminen ja soveltaminen 

• Lääkäri ymmärtää tieteellisen tiedon ja arkitiedon väliset erot, osaa arvioida tietoa ja 

tiedon luotettavuutta loogisesti sekä soveltaa sitä omassa työssään ja 

päätöksenteossa 

• osaa tulkita tutkimustietoa, tunnistaa tietomäärästä olennaisimman ja soveltaa sitä 

työssään 

• hyväksyy tieteellisen tiedon epävarmuuden ja tilastollisen luonteen 

• kykenee erottamaan olennaisen ja yhdistämään sen aiempaan tietoon sekä 

tiivistämään sitä 

• osaa välittää tietoa muille ymmärrettävästi huomioiden vastaanottajan erilaiset 

tarpeet: potilaat, kollegat, muut ammattilaiset, poliitikot 

• osaa välittää potilaille viestin siitä, kuinka hoidot perustuvat tutkimustietoon ja kuinka 

tämä tieto voi joskus poiketa kokemuksellisesta tiedosta 

• toimii terveyttä ja sairautta koskevan tiedon jakajana, selittäjänä ja opettaja myös 

potilaskontaktissa 

• havaitsee omat oppimistarpeet ja pystyy suunnittelemaan omaa kehittymistään 

itsenäisesti 

• on valmis opettelemaan ja omaksumaan uutta sekä arvioimaan oppimistarpeitaan 

• kykenee oppimaan erilaisilla menetelmillä ja erilaisissa tilanteissa, myös arjessa 

• osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön 

• pystyy kouluttamaan kollegoitaan ja muita ammattikuntia oman osaamisensa alueella 

ja tuottamaan tätä varten monipuolisesti oppimateriaalia 

• ottaa uudet apuvälineet käyttöön 

Ydinosaaminen: Lääkärin tiedonhallinnan ja oppimisen tarkoitus ja perimmäinen merkitys on 

palvella potilasta tämän eduksi. Kun lääkärin tiedonhallinta ja oppiminen on korkeatasoista, 

hän sitoutuu työssään jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja taitojen parantamiseen. 

Tämä edellyttää tieteellisen tiedon luonteen ymmärtämistä ja kriittistä arviointia.  Hän 

mahdollistaa opiskelijoiden, erikoistuvien lääkärien ja muiden terveydenhuollon 

ammattilaisten oppimisen, samoin potilaan ja hänen omaistensa. Hän osaa esittää asiat 

potilaille ja erilaisille intressiryhmille sillä tasolla, joka on näiden ymmärrettävissä. Hän 

käyttää päätöksenteon tukena näyttöön perustuvaa tietoa, joka on tilanteeseen soveltuvaa.  

7. Johtaminen 

Kuvaus: Johtajana lääkäri kehittää muun terveydenhuollon johdon kanssa korkeatasoista 

terveydenhuoltojärjestelmää. Henkilö- ja asiajohtaminen ovat ydinkäsitteitä myös 

lääketieteen osaajalle. Monimutkainen terveydenhuoltojärjestelmä vaatii moniammatilliselta 

työryhmältä yhteistyötä. Lääkäri pyrkii jatkuvasti työssään kehittämään tätä järjestelmää, niin 

omalta osaltaan kuin esimiehenä. Itsensä johtaminen taas edellyttää, että lääkäri sovittaa 

työpäiväänsä niin hallinnon, tutkimuksen kuin opettamisenkin tehtävät. Oman elämän 
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hallintakin on osa johtajuutta: tasapaino vapaa-ajan ja työskentelyn välillä edistää lääkärin 

jaksamista. Lääkärit toimivat niin esimiehenä kuin ryhmän jäsenenä paikallisesti, alueellisesti, 

kansallisesti ja kansainvälisesti. Kaikenlainen lääkärin työ edellyttää johtamistaitoja. 

Oman työn ja ammatillisen kehittymisen johtaminen 

• Lääkäri tuntee oman työnsä perustehtävät 

• kykenee sovittamaan yhteen työn ja vapaa-ajan, huolehtii omasta terveydestään 

• kykenee suunnittelemaan ammatillista kehittymistä ja lääkärin uraa sekä varaa 

resurssit siihen 

• toimii eettisesti johtamisessa ja potilastyössä 

• tuntee johtamisen keskeiset käsitteet ja johtajana toimimisen tavoitteet, ymmärtää 

johtajuuden palvelutehtävänä  

Työyhteisön toiminnan kehittäminen 

• Lääkäri tuntee muiden ammattilaisten työnkuvaa, vastuuta ja velvoitteita  

• kuuntelee ja viestii tarkoituksenmukaisesti työyhteisössä pyrkien tuomaan muiden 

työntekijöiden ja ryhmien vahvuuksia esiin 

• löytää keinot kehittää työyhteisön osaamista ja ammattitaitoa ja ymmärtää jatkuvan 

oppimisen ja ammatillisen täydennyskoulutuksen merkityksen työyhteisössä  

• pystyy työskentelemään erilaisissa ryhmissä ja työparin kanssa potilaan asioiden 

ratkaisemiseksi 

• pystyy johtamaan vastaanoton toimintaa 

• suhtautuu myönteisesti kehittämiseen 

• pystyy osallistumaan työyhteisöä koskevaan viestintään ja markkinointiin 

asiantuntijan roolissa 

Terveydenhuollon resurssien tarkoituksenmukainen käyttö 

• Lääkäri toimii tarkoituksenmukaisesti ja eettisesti niin talouden, taloushallinnon, 

rahoituksen kuin priorisoinninkin osalta 

Terveydenhuollon organisaatioiden, rakenteiden ja systeemin kehittämiseen 

osallistuminen 

• Lääkäri tuntee terveydenhuollon toiminnan yhteiskunnalliset ja juridiset reunaehdot, 

perusteet ja perustehtävät 

• tuntee oman yksikön rakenteet ja prosessit sekä terveydenhuollon rakenteet ja 

rahoituksen 

• tuntee väestönsä, sen terveydentilan sekä mahdollisuudet edistää väestön terveyttä 
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Ydinosaaminen: Kun lääkäri osaa ohjata toimintaa, hän pystyy parantamaan 

terveydenhuollon laatua tiimeissä, organisaatiossa ja terveydenhuoltojärjestelmässä. Hän 

pyrkii jakamaan terveydenhuollon resursseja optimaalisesti ja toimii kustannustehokkaasti 

näyttöön perustuvan hoidon avulla. Lääkäri kehittää johtamistaitoaan ja suunnittelee 

terveyspalvelujen tehokasta tarjontaa. Hän jakaa myös oman aikansa tehokkaasti vapaaseen 

ja työaikaan. 

 

 


