
Yleislääketieteen perusopetuksen yhteiset osaamistavoitteet  2020-  MEDigi-hanke 

1= Ydinaines: Opiskelijan on osattava/hallittava hyvin sekä osattava soveltaa tietoa käytännössä 

2 = Täydentävä osaaminen: Opiskelijan on tiedettävä, tunnistettava, ymmärrettävä  
3 = Erityisosaaminen: Opiskelijan on hyvä tietää perusasioiden lisäksi  

Valmistuessani lääketieteen lisensiaatiksi osaan… 

AMMATILLISUUS  

käyttää oppimiani eettisiä periaatteita perusterveydenhuollon lääkärin työssä 1 

tunnistaa omien asenteideni ja arvojeni vaikutuksen työhöni 2 

miettiä ratkaisuja oman työni hallintaan ja nimetä työnohjauksen pääperiaatteet 3 

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN  

soveltaa ennaltaehkäisyn periaatteita elämänkaaren eri vaiheissa  1 

tunnistaa potilaskohtaiset terveysriskit ja vaikuttaa niihin erilaisissa 
potilaskohtaamisissa 

1 

tukea potilasta elämäntapamuutoksiin 1 

toteuttaa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa neuvoloissa sekä koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuollossa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa 

1 

määritellä kansallisen rokotusohjelman sisällön 3 

nimetä seulontojen yleiset periaatteet 3 

listata väestötason terveyden edistämisen keinoja  2 

tunnistaa väestötason terveysriskejä sekä sairastavuuteen vaikuttavia alueellisia 
väestötason tekijöitä 

3 

LÄÄKETIETEELLINEN OSAAMINEN JA KLIINISET TAIDOT  

arvioida potilaan oireita tai vaivoja sekä löydöksiä valikoitumattomaan väestöön sopivin 
keinoin huomioiden sairauksien yleisyys 

1 

diagnosoida eri-ikäisten potilaiden yleisimmät sairaudet perusterveydenhuollon strategioiden 
mukaisesti. Esimerkiksi osaan kohdentaa potilaan haastattelun ja kliinisen tutkimisen 
tarkoituksenmukaisesti sekä käyttää aikaa diagnostisena työvälineenä. 

1 

tunnistaa vakavien ja kiireellistä hoitoa vaativien sairauksien merkit ja osaan epäillä 
harvinaisempia sairauksia perusopetuksessa opitun mukaisesti 

1 

käyttää perusterveydenhuollon toimintatapoja tavallisimpia akuutteja sairauksia ja 
pitkäaikaissairauksia hoitaessaan 

1 

laatia hoitosuunnitelman yhdessä potilaan kanssa potilaskohtaiset tekijät kokonaisvaltaisesti 
huomioiden 

1 

tunnistaa haavoittuvassa asemassa olevan potilaan ja kartoittaa hänen erityistarpeensa 
tilannekohtaisesti 

1 

arvioida toiminta- ja työkykyä sekä kuntoutumisen tarvetta perusterveydenhuollossa. 
Esimerkiksi osaan arvioida potilaan ajoterveyttä viranomaisohjeistusta apuna käyttäen. 

2 

tehdä keskeiset perusterveydenhuollon toimenpiteet 2 

OMA OSAAMINEN/AMMATTITAITO  

käyttää näyttöön perustuvan lääketieteen periaatteita kuten Käypä Hoito -suosituksia 1 

pyrkiä toimintatapoihin, jotka tuottavat terveyshyötyä 2 

toimia oman osaamiseni rajojen puitteissa 1 

tunnistaa tekijöitä, jotka aiheuttavat epävarmuutta perusterveydenhuollon lääkärin työssä 2 

tunnistaa reflektion merkityksen oman työni ja vuorovaikutukseni kehittämisessä 2 

tunnistaa itseni johtamisen sekä työelämätaitojen merkityksen 2 

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN  

määritellä tehtäväni potilaan hoidon sekä hoitotiimin johtajana 2 

toimia työyhteisön kehittämistä edistävästi. Esimerkiksi osaan antaa ja vastaanottaa palautetta 
työyhteisössä. 

2 

nimetä terveydenhuoltoon liittyvät keskeiset lait ja asetukset. Osaan tulkita niiden yhteyden 
lääkärin työhön. 

2 
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Päivitetty 20.2.2020 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA HOIDON KOORDINATIO  

perustella hoidon jatkuvuuden hyödyt perusterveydenhuollon potilastyössä 1 

perusterveydenhuollon tietojärjestelmien peruskäyttötaidot. Löydän tarvitsemani potilastiedon 
ja osaan rakenteisen kirjaamisen periaatteet. 

1 

tunnistaa potilaalla sosiaalietuuden tarpeen sekä nimetä ja laatia yleisimmät 
perusterveydenhuollossa käytettävät asiantuntijalausunnot 

1 

selittää kuinka moniammatillinen yhteistyö toteutuu terveyskeskuksen eri toiminnoissa ja 
perusterveydenhuollon lääkärin työssä 

2 

antaa esimerkkejä tarkoituksenmukaisista menettelytavoista yksilöllisessä potilasohjauksessa  2 

määritellä terveyskeskuslääkärin roolin koordinaattorina potilaan terveysongelmissa. 
Esimerkiksi potilaan hoidon koordinaatio perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä 
hoitoketjujen ja konsultaation tuella. 

2 

tunnistaa kuntoutusjärjestelmän ja kuntoutumisen peruskäsitteet 3 

listata terveyskeskuksen toimintoihin liittyvät yhteistyökumppanit 3 

VUOROVAIKUTUS- JA VIESTINTÄTAIDOT  

luoda vuorovaikutuksen keinoin luottamuksellisen ja potilasta kunnioittavan 
vastaanottotilanteen 

1 

soveltaa hyvän vuorovaikutuksen periaatteita myös kohdatessani 
moniongelmaisia, vaikeasti hoidettavia tai parantumattomasti sairaita potilaita ja 
heidän omaisiaan  

1 

kuvailla lääkärin työn piirteitä eri kulttuurien kohdatessa 2 

käyttää potilaskeskeistä haastattelua vastaanottotilanteessa, esimerkiksi motivoivaa 
haastattelua 

2 

kuvailla hyvän vuorovaikutuksen periaatteita digitaalisessa viestinnässä sekä potilastyössä, että 
työyhteisössä 

2 


