Lääketieteen koulutusohjelman harjoitteluohjesääntö
Tämä ohjesääntö on hyväksytty lääketieteen koulutusohjelmatoimikunnassa 10.12.2014
ja korvaa harjoitteluohjesäännön 13.12.2012 ja amanuenssuuriohjesäännön 4.11.2003.
Tätä ohjesääntöä noudatetaan 1.1.2015 lähtien kaikkiin v. 2011 tai sen jälkeen opintonsa
aloittaneiden lääketieteen opiskelijoiden harjoittelujaksoihin. Harjoittelukirjan käyttö
koskee kaikkia opiskelijoita opiskelun aloitusvuodesta riippumatta.
Tutkintoon kuuluvan harjoittelun kokonaislaajuus on 24 op (16 viikkoa)
Harjoittelu suoritetaan opiskelijan itse valitsemissa yksiköissä vähintään 2 viikon
jaksoissa täysinä viikkoina vähintään kolmella eri erikoisalalla.
Harjoittelun tavoitteet
Harjoittelun tavoitteena on lääketieteen opiskelijoiden tietojen ja taitojen syventäminen
käytännön työssä. Harjoittelun aikana opiskelija soveltaa opinnoissa saatuja valmiuksia
käytäntöön, suorittaa valvotusti yleislääkäritasoisia toimenpiteitä ja perehtyy
moniammatilliseen työskentelyyn sekä sairaaloiden ja terveyskeskusten toimintaan.
Harjoittelujaksojen tavoitteena on vahvistaa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyviä
kompetensseja, joita ovat:
- Lääkärin toiminta ammattilaisena
- Tieteeseen perustuvan tiedon käyttö käytännön työssä
- Vuorovaikutustaidot
- Kliinisen ongelman ratkaisutaidot
- Lääkärin rooli potilaan ja yhteisön tukijana
- Omien motivaatioiden, arvojen ja rajoitusten tunnistaminen ja hallitseminen
Harjoittelun suunnittelu, ohjaaminen ja arviointi
Jokaisesta harjoittelujaksosta on toimitettava kopio harjoittelun ohjaussitoumuksesta
lääketieteellisen tiedekunnan opintoasioiden palvelupisteeseen ennen harjoittelun alkua.
Jokaista harjoittelujaksoa ohjaa harjoittelupaikassa nimettävä ohjaaja. Ohjaajana voi
toimia erikoislääkäri tai erikoistuva lääkäri. Opiskelija asettaa jokaiselle
harjoittelujaksolleen tavoitteet, jotka harjoittelulle nimetty ohjaaja hyväksyy.
Jos opiskelija haluaa suorittaa harjoittelun muualla kuin OYS:ssa, on hänen etukäteen
sovittava harjoittelun sisällöstä ja saatava ko. oppiaineen vastuuhenkilöltä kirjallinen
suostumus harjoittelulle Harjoittelun ohjaussitoumus -lomakkeelle, josta on toimitettava
kopio lääketieteellisen tiedekunnan opintoasioiden palvelupisteeseen ennen harjoittelun
alkua. Oppiaineilla voi olla lisäksi erillinen ohjeistus OYS:n ulkopuolisista
harjoittelupaikoista.
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Harjoittelujaksot ovat olennainen osa lääkäriksi kasvamista. Harjoittelujaksojen aikana
tapahtuu oppimista, jonka näkyväksi tekeminen on tärkeää. Jokaisella harjoittelujaksolla
käytetään harjoittelukirjaa. Harjoittelukirjassa opiskelija arvioi omaa suoriutumistaan
sekä saa ja antaa palautetta myös ohjaajalle ja työyhteisölle.
Tutkimusharjoittelussa harjoittelun ohjaussitoumuksen liitteeksi tulee toimittaa ennen
harjoittelua tutkimussuunnitelma. Opiskelija arvioi harjoittelun toteutumista kirjoittamalla
toteutuneesta tutkimustyöstä vapaamuotoisen raportin, jossa arvioi omaa
suoriutumistaan harjoittelun aikana sekä antaa palautetta ohjaajalle. Raportti toimitetaan
harjoittelun jälkeen työtodistuksen liitteenä.

Harjoittelun suorittaminen
Harjoittelun voi suorittaa toimimalla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koulutusEVO-rahoista kustannettavana palkallisena harjoittelijana. Harjoittelujaksoja OYS:ssa
koordinoi Oulun Lääketieteellinen Kilta r.y. Harjoittelun voi suorittaa myös lääkärin
tehtävissä
erikoislääkärijohtoisessa
sairaalassa
tai
terveyskeskuksessa,
puolustusvoimissa tai siviilipalveluksen aikana, Suomessa tai ulkomailla.
Harjoitteluksi voidaan hyväksyä vähintään kahden viikon ja enintään neljän viikon
työskentely tutkimustyöntekijänä tai opetustehtävissä lääketieteellisen tiedekunnan
laitoksessa.
Harjoittelun suorittajan ja harjoittelun ohjaajan tulee olla palvelussuhteessa sen
toimintayksikön ylläpitäjään, jossa harjoittelu suoritetaan. Toimintayksikkö, jossa
harjoittelu suoritetaan voi olla kunta, kuntayhtymä tai julkinen työnantaja tai muu
kokonaisulkoistettu toimintayksikkö.
Harjoittelu suoritetaan sen jälkeen, kun ko. oppiaineen opintojakso on suoritettu. Mikäli
opiskelija haluaa suorittaa harjoittelun sellaisella erikoisalalla, jonka opintoja hän ei ole
suorittanut, on hänen pyydettävä etukäteen oppiaineen vastuuhenkilöltä kirjallinen
suostumus harjoittelun suorittamiseen.
Samanaikaisesti opiskelija saa toimia vain yhdessä harjoittelupaikassa. Harjoittelu on
päätoimista. Harjoittelijan viikkotyöaika on työpaikalla noudatettavan työehtosopimuksen
mukainen.
Työajanseurannassa
käytetään
työpaikalla
käytössä
olevaa
työajanseurantajärjestelmää. Mikäli harjoittelujakso on sisältänyt poissaoloja korvaavia
aikoja, tulee työajanseurantaraportti palauttaa harjoittelun jälkeen muiden lomakkeiden
mukana.
Harjoittelua ei voi suorittaa opintojaksojen aikana. Harjoittelun voi kuitenkin aloittaa tai
lopettaa opintojakson aikana, mikäli opintojakso ja harjoittelu menevät päällekkäin
enintään kolmen arkipäivän aikana 4 viikon harjoittelujakson alussa tai lopussa (1,5 pv 2
viikon harjoittelujaksossa). Asiasta on erikseen kirjallisesti sovittava sen yksikön
vastuuhenkilön kanssa, jolla harjoittelu suoritetaan, sekä sen oppiaineen vastuuhenkilön
kanssa, jonka opintojaksolla opiskelija on. Opintojakson kanssa päällekkäin menevät
päivät korvataan vastaavan pituisella lisäpalvelulla harjoittelun ohjaajan kanssa
sovittavana ajankohtana pääsääntöisesti harjoittelun aikana päivystysaikana tai
viikonloppuisin. Korvaavuuden suorittaminen harjoittelujakson jälkeen tulee sopia
erikseen työnantajan kanssa erillisellä työsopimuksella.
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Harjoittelijan työnkuva
Harjoittelijan tehtävät ja oppiainekohtaiset osaamistavoitteet on määritelty
oppiainekohtaisesti laaditussa harjoittelijan toimenkuvassa. Näiden lisäksi opiskelija
kirjaa omat tavoitteensa harjoittelukirjaan. Harjoittelupaikkoja tarjoavat yksiköt ja
harjoitteluohjeet ovat Optimassa.

Harjoittelijan oikeudet ja velvollisuudet
Harjoittelijan tulee noudattaa palvelupaikkansa työntekijöitä koskevia yleisiä määräyksiä
ja mahdollisia harjoittelua koskevia erillisiä ohjeita. Harjoittelija on toimistaan vastuussa
yleisten oikeudellisten periaatteiden mukaan.
Harjoittelua suorittavalla opiskelijalla tulee olla asianmukainen ohjaus ja valvonta, riittävä
konsultaatiomahdollisuus
ja
koulutus palvelupaikan työskentelyyn
kuuluvien
toimenpiteiden suorittamisessa. Harjoittelijan tulee osallistua palvelupaikassaan
järjestettävään lääkärikunnan koulutukseen viikoittaisen työajan puitteissa.
Päivystykseen käytetty aika sisältyy harjoitteluaikaan. Kokonaistyöajasta voi enintään 1/3
olla sairaalan päivystysaikana tapahtuvaa työskentelyä.
Harjoittelijan osallistuminen tenttitilaisuuteen tulee mahdollistaa työaikajärjestelyin.
Harjoittelija voi pätevästä syystä, esimerkiksi sairastumisesta olla yhden kuukauden
aikana kolme päivää poissa harjoittelusta. Muut poissaolopäivät, esim. arkipyhät,
opiskelijan on korvattava pääsääntöisesti harjoittelun aikana päivystysaikana tai
viikonloppuisin. Korvaavuuden suorittaminen harjoittelujakson jälkeen sovitaan erikseen
työnantajan kanssa erillisellä työsopimuksella.
Jos opiskelija jää saapumatta toimeen tai keskeyttää sen ilman pätevää syytä tai
laiminlyö tehtäviään, opiskelija menettää oikeutensa tulla valituksi harjoitteluun
välittömästi seuraavien kolmen kuukauden aikana.
Harjoittelun keskeyttämisestä, suorittamisen estymisestä ja muista muutoksista on
ilmoitettava harjoittelusta vastaavalle esimiehelle ja harjoittelun ohjaajalle sekä Oulun
Lääketieteellinen Kilta ry:n paikanvälittäjälle ja opintoasioiden palvelupisteeseen.
Harjoittelu kirjataan opintosuoritusrekisteriin, kun opiskelija on toimittanut harjoittelun
päätyttyä työ- tai palvelutodistuksen harjoittelujaksosta sekä harjoittelukirjan
viimeisen sivun tai opetus- ja tutkimusharjoittelussa loppuraportin opintoasioiden
palvelupisteeseen.
Harjoittelu on haettava hyväksyttäväksi tutkintoon heti suoritetun harjoittelun jälkeen,
viimeistään suorittamislukuvuotta seuraavan elokuun loppuun mennessä.
Harjoittelupaikat ja niiden hakeminen
Oulun yliopistollisen sairaalan harjoittelupaikat täyttää Oulun Lääketieteellinen Kilta ry.
Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen opiskelijoilla on etusija
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harjoittelupaikkoja täytettäessä. Mahdolliset ylimääräiset paikat jaetaan siten, että
Suomessa opiskelevat ovat etusijalla ulkomailla opiskeleviin nähden.
OYS:n harjoittelupaikkoja haetaan killan organisoimana hakulomakkeella.
Harjoittelupaikkoja täytettäessä ovat kurssiasema ja kladijärjestys
Harjoittelupaikkojen täytössä noudatetaan erillistä jako-ohjesääntöä.

ratkaisevia.

Harjoittelun vaiheet

Ennen harjoittelua

Harjoittelun aikana

Harjoittelun jälkeen

•Ota selvää erilaisista
harjoittelujakson
suorittamisen
mahdollisuuksista
•Tee ohjaussitoumus ja pyydä
siihen vastuualuejohtajan tai
muun toimivaltaisen
viranhaltijan allekirjoitus
•Palauta kopio harjoittelun
ohjaussitoumuksesta
Lääketieteellisen
tiedekunnan opintoasioiden
palvelupisteeseen
•Opetus - ja/tai
tutkimusharjoittelussa liitä
suunnitelma tehtävästä
tutkimustyöstä tai
opetusharjoittelusta
ohjaussitoumuksen liitteeksi

•Toimi aktiivisena
harjoittelijana saavutaaksesi
asetetut tavoitteet
•Arvioi tavoitteiden
saavuttamista, pyydä
palautetta ja anna palautetta
•Täytä harjoittelukirja tai
opetus- ja
tutkimusharjoittelussa laadi
raportti harjoittelun
toteutumisesta

•Toimita harjoittelukirjasi
toiseksi viimeinen sivu
harjoittelupaikalle
•Toimita työ/palvelutodistus
harjoittelusta ja
harjoittelukirjan viimeinen
sivu tai opetus- ja
tutkimusharjoittelun
loppuraportti
Lääketieteellisen
tiedekunnan opintoasioiden
palvelupisteeseen
•Tehdessäsi harjoittelun
OYS:n ulkopuolella, toimita
ohjaajan allekirjoittama
"harjoittelun
ohjaussitoumus" -lomake
opintoasioiden
palvelupisteeseen

Harjoitteluohjesääntö ja lomakkeet: http://www.oulu.fi/ltk/node/2118

