Amanuenssuuriohjesääntö
Tämä ohjesääntö on hyväksytty lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 4.11.2003 ja
korvaa lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 6.2.1996 hyväksytyn ja 3.3.1998 sekä
26.10.1999 tarkistetun ohjesäännön.
I Yleisiä määräyksiä
1§
Amanuenssina toimimisen ja poliklinikkapalvelun tarkoituksena on lääketieteen opiskelijoiden ja
vastavalmistuneiden lisensiaattien tietojen ja taitojen syventäminen käytännön työssä.
2§
Amanuenssuureja ovat:
a) pakollinen poliklinikka-amanuenssuuri (1 kk),
b) valinnainen amanuenssuuri (4 kk) sekä
c) vapaaehtoinen amanuenssuuri (enintään 6 kk).
Jokaisen opiskelijan tulee suorittaa pakollinen poliklinikka-amanuenssuuri, josta kaksi viikkoa suoritetaan sisätautien ja kaksi viikkoa kirurgian poliklinikalla. Valinnaisia amanuenssuureja opiskelijan on suoritettava yhteensä neljä kuukautta. Lisäksi hän voi halutessaan tehdä vapaaehtoisia
amanuenssuureja korkeintaan kuusi kuukautta 18 §:ssä mainituin edellytyksin.
Pakollinen poliklinikka-amanuenssuuri suoritetaan kahden viikon mittaisina jaksoina. Valinnainen
amanuenssuuri suoritetaan vähintään yhden kuukauden ja vapaaehtoinen vähintään kahden viikon
mittaisissa jaksoissa.
3§
Amanuenssuurin voi suorittaa toimimalla amanuenssina tai muussa lääkärin tehtävässä missä tahansa yliopisto-, keskus- tai aluesairaalassa Suomessa tai ulkomailla.
Valinnaisia ja vapaaehtoisia amanuenssuureja on mahdollista suorittaa enintään kaksi kuukautta
myös kliinisteoreettisilla ja teoreettisilla laitoksilla tai hammas- ja suusairauksien klinikassa. Lisäksi
valinnaisiin ja vapaaehtoisiin amanuenssuureihin voidaan hyväksyä enintään kaksi kuukautta toimimista lääkärin tehtävässä terveyskeskuksessa, puolustusvoimissa tai siviilipalveluksen aikana.
Oulun yliopistollisen sairaalan ulkopuolella tehtäviin amanuenssuureihin on etukäteen saatava sen
Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan professorin puolto, jonka oppialalla amanuenssuuri
on tarkoitus suorittaa.
4§
Ulkomailla suoritettuja amanuenssuureja ja varusmiespalvelua tai siviilipalvelua lukuun ottamatta
amanuenssuuriksi hyväksytään vain palkallisissa toimissa tai viroissa suoritettu palvelu.
5§
Amanuenssuuri kirjataan opintosuoritusrekisteriin asianomaisella klinikalla tai laitoksella sen jälkeen kun opiskelija on esittänyt työtodistuksen suoritetusta palvelusta.
6§
Oulun yliopistollisen sairaalan amanuenssien toimet täyttää Oulun Lääketieteellinen Kilta ry:n paikanvälittäjä, joka informoi johtajaylilääkäriä puolivuosittain.

II Amanuenssin oikeudet ja velvollisuudet
7§
Amanuenssi on työsuhteessa ja hänen tulee noudattaa palvelupaikkansa työntekijöitä koskevia yleisiä määräyksiä.
Amanuenssi on toimistaan vastuussa yleisten oikeudellisten periaatteiden mukaan.
8§
Amanuenssin tehtävät on määritelty klinikka- tai laitoskohtaisesti laaditussa amanuenssin toimenkuvassa.
9§
Amanuenssin tulee ottaa toimensa vastaan sopimuksen mukaan.
Jos amanuenssiksi määrätty jää saapumatta toimeen tai keskeyttää sen ilman pätevää syytä tai laiminlyö tehtäviään, on paikanvälittäjällä oikeus katsoa opiskelijan menettäneen oikeutensa tulla
määrätyksi amanuenssin toimeen välittömästi seuraavien kolmen kuukauden aikana.
10§
Amanuenssilla on klinikalla tai laitoksella nimetty ohjaaja.
Amanuenssuurin aikana opiskelijalla on oltava asianmukainen ohjaus ja valvonta sekä päivystysaikana riittävä konsultaatiomahdollisuus.
Amanuenssin tulee saada riittävästi koulutusta palvelupaikan työskentelyyn kuuluvien toimenpiteiden suorittamisessa.
11§
Amanuenssin tulee osallistua palvelupaikassaan järjestettävään lääkärikunnan koulutukseen viikottaisen työajan puitteissa.
12 §
Amanuenssin osallistuminen tenttitilaisuuteen tulee mahdollistaa työaikajärjestelyin.
13 §
Amanuenssin palkka määräytyy voimassaolevan virkaehtosopimuksen mukaisesti.
14 §
Amanuenssin säännöllinen työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa opetustilaisuuksineen ja sairaalan päivystysaikana tapahtuvine työskentelyineen. Kokonaistyöajasta voi enintään 1/3 olla sairaalan päivystysaikana tapahtuvaa työskentelyä sovitun erikoisalan piiristä ja nimetyn ohjaajan
suostumuksella.
Työaika voidaan järjestää nimetyn ohjaajan suostumuksella myös niin, että se ennalta laadittavan
työjärjestyksen mukaan tasoittuu kahden tai enintään kolmen viikon kuluessa keskimäärin 38 tuntiin 15 minuuttiin viikossa.
15 §
Amanuenssi voi pätevästä syystä, esimerkiksi sairastumisesta johtuen, olla yhden kuukauden aikana
kolme päivää poissa amanuenssin toimesta. Muut poissaolopäivät amanuenssin on korvattava vas-

taavan pituisella lisäpalvelulla klinikan tai laitoksen esimiehen kanssa sovittavana ajankohtana päivystysaikana, viikonloppuisin tai varsinaisen amanuenssuurin jälkeen.
16§
Amanuenssuurin keskeyttämisestä, suorittamisen estymisestä ja muista muutoksista on asianomaisen klinikan tai laitoksen esimiehen lisäksi ilmoitettava Oulun Lääketieteellinen Kilta r.y:n paikanvälittäjälle..
III Muita määräyksiä
17 §
Pakollisen poliklinikka-amanuenssuurin voi suorittaa ensimmäisen kliinisen lukuvuoden (C6) jälkeen.
18 §
Valinnaisen amanuenssuurin suorittamiseen ovat oikeutetut kyseisen kurssin suorittaneet.
Teoreettisilla ja kliinisteoreettisilla laitoksilla voi valinnaisen amanuenssuurin suorittaa heti peruskoulutuksen ensimmäisen osan eli prekliinisen vaiheen jälkeen. Hammas- ja suusairauksien klinikassa voi valinnaisen amanuenssuurin suorittaa vain laillistettu hammaslääkäri.
19 §
Vapaaehtoisen amanuenssuurin voivat suorittaa kaikki peruskoulutuksen ensimmäisen osan suorittaneet lääketieteen kandidaatit. Vapaaehtoisia amanuenssuureja voi suorittaa myös vuoden sisällä
tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisensiaattitutkinnon jälkeen asevelvollisuuden suorittamiseen
käytettyä aikaa ei lasketa edellä mainittuun vuoden jaksoon. Mikäli lääketieteen kandidaatti haluaa
suorittaa vapaaehtoisen amanuenssuurin sellaisella erikoisalalla, jonka opintoja hän ei ole vielä suorittanut, on hänen pyydettävä yksikön esimieheltä hyväksyntä amanuensuurin suorittamiseen.
EU:n ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten lääkärien kohdalla amanuenssipalvelun kestoa voidaan
jatkaa 2 §:ssä mainitusta kuuden kuukauden palveluajasta.
20 §
Valinnaiseksi amanuenssuuriksi voidaan alla mainituin edellytyksin hyväksyä enintään kahden kuukauden palvelu vähintään yhden kuukauden jaksoina amanuenssina, assistenttina tai muuna opettajana Oulun yliopiston anatomian ja solubiologian, farmakologian ja toksikologian, fysiologian, kliinisen kemian, kansanterveystieteen ja yleislääketieteen, lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian, mikrobiologian, oikeuslääketieteen tai patologian laitoksilla sekä klinikoiden tutkimusyksiköissä.
Amanuenssuuria korvaava palvelu edellyttää 38 tunnin 15 minuutin viikottaista työtuntimäärää ja
korkeintaan 12 tunnin viikottaista laitostehtävien määrää. Palveluun tulee sisältyä ohjattua tutkimustyötä ja siihen kiinteästi liittyviä jatko-opintoja. Pelkkää laitostehtävien hoitoa tai osallistumista
prekliiniseen opetustyöhön ei voida hyväksyä amanuenssuuriksi. Amanuenssuuria suorittava ei saa
samanaikaisesti harjoittaa muita kurssiluontoisia peruskoulutuksen opintoja.
Tilaisuus amanuenssuurin suorittamiseksi on varattava ensisijaisesti niille, jotka ovat aktiivisessa
tutkimustyössä yllä mainituissa yksiköissä ja jotka ovat osoittaneet kykyä tällaiseen työhön.
Mikäli opiskelijan ohjattu tutkimustyö yllä mainituissa laitoksissa tai klinikoiden tutkimusyksiköissä täyttää laajuudeltaan yllä esitetyt ehdot, voidaan siitä korkeintaan kaksi kuukautta hyväksyä

amanuenssuuriksi, vaikka opiskelija ei sinä aikana olisikaan toiminut yliopiston toimessa tai tehtävässä.
Opiskelijan, joka haluaa suorittaa valinnaista amanuenssuuria vastaavan palvelun yllä mainituissa
yksiköissä, tulee tehdä siitä anomus asianomaisen laitoksen esimiehelle, joka harkitsee, ovatko edellytykset amanuenssipalvelulle olemassa.
Muissa yliopistoissa suoritettu, yllä mainittua vastaava palvelu voidaan hyväksyä amanuenssuuriksi
Oulun yliopiston vastaavan oppiaineen professorin suostumuksella.
21 §
Amanuenssin toimia täytettäessä ovat kurssiasema ja kladijärjestys ratkaisevia. Valinnaista
amanuenssuuria hakevat ovat etusijalla vapaaehtoista amanuenssuuria hakeviin nähden. Amanuenssin toimien täytössä noudatetaan erillistä jako-ohjesääntöä.
22 §
Samanaikaisesti saa toimia vain yhdessä amanuenssuurissa. Jollakin lääketieteellisen tiedekunnan
laitoksella assistenttina toimiva ei saa samanaikaisesti hoitaa amanuenssin tehtäviä.
23 §
Amanuenssuuria ei voi pääsääntöisesti suorittaa samanaikaisesti kurssimuotoisen opetuksen kanssa.
Amanuenssuurin voi kuitenkin aloittaa tai lopettaa opintojakson aikana, mikäli opetus ja amanuenssuuri menevät päällekkäin enintään kolme arkipäivää ja asiasta on sovittu sekä sen klinikan tai laitoksen professorin tai hänen nimeämänsä vastuuhenkilön kanssa, jolla amanuenssuuria suoritetaan
että sen klinikan tai laitoksen professorin tai hänen nimeämänsä vastuuhenkilön kanssa, jonka opintojaksolla opiskelija on. Opintojakson kanssa päällekkäin menevät päivät korvataan 15 §:ssä olevien
ohjeiden mukaisesti.
24 §
Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen opiskelijoilla on etusija heidän käyttöönsä tarkoitettuja amanuenssuureja täytettäessä. Mahdolliset ylimääräiset paikat jaetaan siten, että
Suomessa opiskelevat ovat etusijalla ulkomailla opiskeleviin nähden.
25 §
Sääntöjen noudattamista valvoo lääketieteellinen tiedekunta.
26 §
Näihin sääntöihin tehtäviin muutoksiin on pyydettävä Oulun Lääketieteellinen Kilta ry:n hallituksen
lausunto.
27 §
Tätä ohjesääntöä noudatetaan sen voimaantulosta (4.11.2003) lähtien kaikkiin lääketieteen opiskelijoihin opiskelun aloitusvuodesta riippumatta.

