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TAMPEREEN YLIOPISTOSSA TUTKINTOSUORITUKSEKSI HYVÄKSYTTÄVÄ
AMANUENSSIPALVELU TERVEYSKESKUKSESSA

1. Yleistä
LL-tutkintoon vaadittavan harjoittelun laajuus on 4 kuukautta (= 24 opintopistettä). Harjoittelu
hyväksytään tutkintoon 3 vuoden opintojen jälkeen. Tutkintoon voidaan hyväksyä harjoittelu,
joka kestää yhtäjaksoisesti vähintään 20 kalenteripäivää.
Terveyskeskuksessa harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija terveyspalveluja
tuottavan työryhmän jäsenenä terveyskeskusten käytännön toimintaan ja eri henkilöryhmien
tehtäviin. Harjoittelu antaa mahdollisuuden opintojen aikana saatujen valmiuksien
soveltamiseen käytännössä sekä erityisesti yleislääkäritasoisten toimenpiteiden
suorittamiseen.
Harjoitteluksi terveyskeskuksessa hyväksytään toimiminen amanuenssina tai lääkärin
viransijaisena. Harjoittelua ei voi tehdä samanaikaisesti kurssimuotoisen opiskelun ohella.
Amanuenssipalvelut tai muu perustutkintoon hyväksi luettava työharjoittelu tulee suorittaa
työsuhteessa kunnalliseen tai siihen rinnastettavaan palveluntarjoajaan, ei yksityiseen
palveluntuottajaan.

2. Amanuenssiksi hakeminen terveyskeskuksiin
Terveyskeskukseen voi hakeutua amanuenssiksi kolmannen vuoden opintojen jälkeen.
Terveyskeskusten amanuenssipaikkoja ei jaeta yliopiston kautta, vaan opiskelijat voivat sopia
työsuhteen suoraan terveyskeskusten kanssa.

3. Terveyskeskuksessa suoritetun harjoittelun hyväksyminen tutkintoon
Harjoittelun hyväksymiseksi on toimitettava ohjaajan allekirjoittama todistuslomake (liite 1)
sekä sähköpostivahvistus palautekyselyyn vastaamisesta yliopiston lääketieteen- ja
biotieteiden tiedekunnan kansliaan.
Sähköisesti täytettävän todistuslomakkeen saa osoitteesta
http://www.uta.fi/med/opiskelu/tyoelama/harjoittelu/amanuenssuuriharjoittelut_terveyskeskuksessa.html

Palautekyselyyn (liite 2) vastataan osoitteessa
http://www.uta.fi/med/opiskelu/tyoelama/harjoittelu/amanuenssuuriharjoittelut_terveyskeskuksessa.html

4. Työsuhde
Amanuenssi on työsuhteessa palvelupaikkaansa ja hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan
työntekijänä määrittävät yleiset lait ja asetukset. Amanuenssi on toimistaan vastuussa
yleisten oikeudellisten periaatteiden mukaan. Työskentelystä ja toimintaperiaatteista vastaa
aina terveyskeskuksen johtava lääkäri.
Harjoitteluksi hyväksyttävä amanuenssipalvelu on palkallista. Amanuenssille
maksetaan vähintään KVTES:n mukainen vähimmäispalkka. Palvelussuhteen ehdot
määräytyvät Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (KVTES), samoin vuosiloma.
LL-tutkintoon vaadittavassa harjoittelussa amanuenssin säännöllinen työaika on sama kuin
lääkäreiden työaika terveyskeskuksessa eli 37 tuntia/ viikko, opetustilaisuudet ja mahdolliset
terveyskeskuksen päivystysaikana tapahtuvat työskentelyt mukaan lukien. Kokonaistyöajasta
voi enintään 1/3 olla terveyskeskuksen päivystysaikana tapahtuvaa työskentelyä.
Päivystysajan työskentelystä ei makseta erillistä korvausta. Amanuenssin osallistuminen
tenttitilaisuuteen tulee mahdollistaa työaikajärjestelyin.

5. Ohjaus
Terveyskeskuksessa toimivalle amanuenssille tulee nimetä ohjaaja ja varata ohjaajalle aikaa
ohjaukseen. Ohjaajan tulee olla terveyskeskukseen työsuhteessa oleva lääkäri, jolla on
oikeus harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä.
Opiskelijana amanuenssi ei voi ottaa itsenäisesti vastuuta potilaista, vaan hänen toimintaansa
valvoo muu henkilökunta. Amanuenssin toimiessa muualla kuin ohjaajan valvonnassa, on
toimipisteessä sovittava, kuka valvoo amanuenssin toimintaa. Potilaan hoidosta on vastuussa
aina hoitava lääkäri. Amanuenssi kuitenkin vastaa tekemästään työstä itse. Viimekädessä
potilas hyväksyy amanuenssin osallistumisen esimerkiksi toimenpiteisiin.

6. Tehtäväkuva
Terveyskeskuksessa amanuenssi toimii ohjaavan lääkärin tai terveysaseman muun lääkärin
valvonnassa. Amanuenssin suositellaan terveyskeskusjakson aikana perehtyvän ainakin
vastaanotto- ja vuodeosastotoimintaan. Vastaanottotoimintaan toivotaan sisältyvän sekä
kiireetöntä että akuuttia hoitoa.
Amanuenssi voi tutkia potilaita itsenäisesti, mutta hoitosuunnitelman tekee ja hoidon määrää
terveysaseman lääkäri. Lääkärin valvonnan alaisena amanuenssi voi esimerkiksi
- tutkia potilaita ja kirjata tutkimustiedot ohjeiden mukaisesti sairauskertomukseen
- kirjoittaa röntgenlähetteitä ja muita tutkimuslähetteitä lääkärin määräysten mukaisesti
- tehdä toimenpiteitä ohjattuna
- tehdä decursuksia ja epikriisejä
- selvittää monilääkittyjen pitkäaikaissairaiden potilaiden lääkityksiä
- valmistella tutkimustuloksia lääkärin tarkastettavaksi ja reseptejä uusittavaksi

Amanuenssin olisi hyödyllistä tutustua myös kotisairaanhoitoon, sosiaalihoitajan työhön ja
moniammatillisten työryhmien toimintaan terveyskeskuksessa. Lisäksi hän voi osallistua
potilaiden muuhun kuin lääketieteelliseen hoitoon osastonhoitajan tai vastuuhoitajan
valvonnassa. Potilaskertomukseen merkintöjä tehdessään amanuenssi kirjaa nimensä lisäksi
myös hoitavan lääkärin nimen.
7. Koulutuskorvaus
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) erityisvastuualueen terveyskeskukset voivat hakea
PSHP:n Tiedekeskukselta koulutuskorvausta lääkäriopiskelijoiden suorittamista
amanuenssipalvelujaksoista. Korvausta maksetaan vain amanuenssin toimessa tai virassa
suoritetuista amanuenssipalvelujaksoista, jotka on hyväksytty tutkintosuorituksiksi Tampereen
yliopistossa. PSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö lähettää kahdesti vuodessa tiedot edellä
mainituista amanuenssipalvelujaksoista sekä ohjeet koulutuskorvauksen hakemisesta niihin
terveyskeskuksiin, joissa ko. palvelujaksoja on ollut.
Korvauksen suuruus
-

-

Laskutettavan korvauksen suuruus on 50 % amanuenssin palkkauskuluista
sisältäen palkan, lomakorvauksen, lomarahan ja sosiaaliturvaan liittyvät
työnantajan sivukulut.
Korvaussumman enimmäissuuruus määräytyy KVTES:n mukaisen
vähimmäispalkan mukaan (KVTES palkkausluku 3 §).
Osakuukautta koskevat korvaukset lasketaan jakamalla kuukauden korvaussumma
30:llä ja kertomalla päivien lukumäärä.

Korvauksen laskutus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Tiedekeskukselta
-

-

PSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö lähettää kahdesti vuodessa (maaliskuussa
ja lokakuussa) PSHP:n erityisvastuualueen terveyskeskuksiin tiedot
amanuenssipalvelujaksoista, jotka on hyväksytty tutkintosuorituksiksi Tampereen
yliopistossa, sekä ohjeet korvauksen hakemisesta PSHP:n Tiedekeskuskelta.
Terveyskeskus laskuttaa edellä mainittujen tietojen perusteella PSHP:n
Tiedekeskukselta koulutuskorvauksen.

Tampereella 11.10.2016

Doris Holmberg-Marttila
Vastuualuejohtaja
Perusterveydenhuollon yksikkö
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Elise Kosunen
Yleislääketieteen professori
Tampereen yliopisto

LIITE 1

Todistus amanuenssipalvelusta terveyskeskuksessa
...................................................................................................................................
Nimi

on työskennellyt amanuenssina
......................................................................................................terveyskeskuksessa
(pv/kk/vuosi) ........ /......../………. - ........ /......./……….., viikkotuntimäärä 37 tuntia

Työhön on sisältynyt seuraavia toimintoja:
Vastaanottotyö (kiireetön hoito)

.....

Lääkäripäivystys (akuutit sairaudet)

.....

Vuodeosastotyö

.....

Kotisairaanhoito

.....

Äitiysneuvola

.....

Lastenneuvola

.....

Muuta, mitä?
..................................................................................................................................................
Ohjaavana lääkärinä on toiminut:

..................................................................................................................................................
Ohjaajan nimi

.................................................................................................................................................
Paikka ja aika

.................................................................................................................................................
Terveyskeskuksen ohjaavan lääkärin allekirjoitus
Sähköisesti täytettävän todistuslomakkeen saa osoitteesta:
http://www.uta.fi/med/opiskelu/tyoelama/harjoittelu/amanuenssuuriharjoittelut_terveyskeskuksessa.html
Todistus toimitetaan lääketieteen yksikön kansliaan harjoittelun hyväksymiseksi tutkintosuoritukseksi. Mukaan liitetään
sähköpostivahvistus palautekyselyyn vastaamisesta osoitteessa: www.webropol.com/amanuenssipalvelupalaute.net

Täytä palautelomake terveyskeskuksessa suorittamasi
amanuenssipalvelujakson lopussa osoitteessa
LIITE www.webropol.com/amanuenssipalvelupalaute.net
Saat sähköpostivahvistuksen palautekyselyyn vastaamisesta.
Toimita sähköpostivahvistus terveyskeskuksesta saamasi
amanuenssipalvelutodistuksen kanssa yliopiston lääketieteen
yksikön kansliaan.

Palaute amanuenssipalvelusta terveyskeskuksessa

1. Opiskelijan nimi _________________________________________________________________
2. Yliopisto, jossa opiskelet lääketiedettä
1. Helsingin yliopisto
4. Tampereen yliopisto

2. Kuopion yliopisto
5. Turun yliopisto

3. Oulun yliopisto
4. Muu, mikä? _______________

3. Kokonaan suoritetut vuosikurssit (ympyröi ne vuosikurssit, jotka olet suorittanut kokonaan):
1. vsk.
2. vsk.
3. vsk.
4. vsk.
5. vsk.
6. vsk.
4. Amanuenssipalvelun ajanjakso (pv/kk/vuosi) ……/.…../ ______ - ……/……/ ______
5. Terveyskeskus (ja terveysasema) ___________________________________________________
6. Sairaanhoitopiiri
1) Etelä-Pohjanmaa 2) Kanta-Häme 3) Pirkanmaa 4) Päijät-Häme 5) Muu, mikä?_________

Vastaa seuraaviin väittämiin rengastamalla sopivimman vaihtoehdon numero:
1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=jokseenkin eri mieltä, 4=täysin eri mieltä

Kliininen työskentely
7.1. Sain kattavasti perehdytystä yksikön toimintaan.

1 2 3 4

7.2. Sain osallistua monipuolisesti käytännön potilastyöhön.

1 2 3 4

7.3. Minulla oli mahdollisuus tarvittaessa konsultoida ohjaajaani tai muita lääkäreitä.

1 2 3 4

7.4. Työyhteisö tuki oppimistani.

1 2 3 4

7.5. Minulla oli mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn

1 2 3 4

Ohjaus
8.1. Minulle oli nimetty ohjaava lääkäri.

1 2 3 4

8.2. Minua ohjannut lääkäri oli varannut aikaa ohjaamiseeni.

1 2 3 4

8.3. Ohjauksen lähtökohtana olivat omat oppimistarpeeni.

1 2 3 4

8.4. Ohjauksessa analysoitiin kokemuksiani työssä ja sain työstäni palautetta.

1 2 3 4

8.5. Olen tyytyväinen saamaani ohjaukseen.

1 2 3 4

Toimipaikkakoulutus
9.1. Osallistuin lääkärien kokouksiin/ koulutuksiin.

1 2 3 4

9.2. Osallistuin moniammatillisiin kokouksiin/ koulutuksiin.

1 2 3 4

Jakson hyödyllisyys oman oppimisen kannalta
10. Miten hyödyllinen jakso oli oppimisesi kannalta seuraavissa asioissa
Ympyröi haluamasi vaihtoehto 1= erittäin hyödyllinen 2= melko hyödyllinen 3= ei hyödyllinen
10.1. Yhteistyö henkilöstön kanssa
10.2. Vuorovaikutus potilaiden kanssa
10.3. Potilaiden ajankohtaisten ongelmien selvittely
10.4. Diagnostiikka
10.5. Ajankäyttö
10.6. Sairauksien hoitokäytännöt
10.7. Lausunnot, lähetteet, lomakkeet, reseptit, potilaskertomusmerkinnät
10.8. Yleislääkäritasoiset toimenpiteet
10.9. Kuinka hyödylliseksi koet tämän jakson kasvaessasi lääkäriksi?

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Kokonaisarvio
11. Millaisen kouluarvosanan (4-10) annat terveyskeskukselle oppimisympäristönä ajatellessasi omaa
koulutustasi? ______
12. Mikä oli hyvää tässä terveyskeskuspalvelussa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Mitä pitäisi kehittää terveyskeskuspalvelujaksossa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Toitko Sinä vastavuoroisesti terveyskeskukseen jotain uutta; tietoa, osaamista, asennetta tms.?
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
15. Ehdotuksiani terveyskeskuksessa tapahtuvan lääkärikoulutuksen kehittämiseksi:
________________________________________________________________________________

Kiitos!

