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      Liite I 

 

SUOMEN MEDISIINARILIITTO R.Y.:N SUOSITTELEMAT AMANUENSSIOHJEET 
 

 

I Luku 

 

YLEISET MÄÄRÄYKSET 

 

1 §  Amanuenssipalvelun tarkoituksena on parantaa lääketieteen opiskelijan kliinisiä taitoja, olla osana 

laillistetun lääkärin oikeuksien saamista ja lisätä lääketieteen kandidaatin valmiuksia toimia 

viransijaisena. Kliinisten taitojen kehittämiseksi amanuenssin tulee saada hoitaa ohjatusti potilaita ja 

harjoittaa käden taitoja. 

 

2 §  Amanuenssipalvelun pituuden ja suorittamistavan määräävät lääketieteelliset tiedekunnat jokaisella 

paikkakunnalla erikseen. 

 

Tiedekunnalla on oikeus määrittää ne opetussairaalat, teoreettiset laitokset ja muut terveydenhuollon 

toimintayksiköt, joissa suoritettu palvelu hyväksytään amanuenssipalveluksi. Tiedekunta hyväksyy 

amanuenssuurit palvelutodistusta vastaan.  

 

3 §  Amanuenssipalvelu on tarkoitettu lääketieteen opiskelijalle paikallisen tiedekunnan 

amanuenssiohjesääntöjen mukaisesti.  

 

 

II Luku 

 

AMANUENSSIOPETUS 

 

4 §  Amanuenssin tulee saada jatkuvaa ja monipuolista opetusta siinä yksikössä, jossa hän työskentelee. 

Kliinisten taitojen opettelu ja toimenpiteiden tekeminen sekä potilastyö tulee saada suorittaa laillistetun 

lääkärin ohjauksessa. 

 

Amanuenssi ei ole itse ensisijaisesti vastuussa potilaista, joiden hoitoon hän on osallistunut. Ensisijainen 

hoitovastuu on sillä laillistetulla lääkärillä, jonka ohjauksessa amanuenssi harjoittelun aikana toimii. 

 

5 § Amanuenssille tulee nimetä henkilökohtainen ohjaava lääkäri, jonka tarkoitus on tukea pykälän 1 

tavoitteiden toteutumista. Ohjaava lääkäri sitoutuu perehdytykseen ja säännölliseen palautteen 

antamiseen harjoittelujakson aikana. 

 

6 §  Amanuenssilla tulee olla oikeus osallistua sairaalassa, klinikassa tai laitoksessa pidettäviin 

lääkärikunnan koulutustilaisuuksiin. 

 

7 §  Jos amanuenssi suorittaa harjoitteluaan yliopisto-opetuksen aikana, tulee hänen voida osallistua 

opetukseen tai tentteihin tiedekunnan erikseen määrittämällä tavalla viikoittaisen työajan puitteissa. 



 
 

 

III Luku 

 

AMANUENSSIHARJOITTELUUN HAKEMINEN 

 

8 §  Amanuenssuuria voi hakea joko tiedekunnan kautta tai itsenäisesti.  

 

Tiedekunnan kautta paikkaa haettaessa paikanvälittäjänä toimii tiedekunnan erikseen määräämä henkilö 

(paikanvälittäjä). Amanuensseiksi pyrkivät ilmoittautuvat hänelle tiedekunnassa sovitulla tavalla 

erikseen määritetyn aikataulun mukaan. 

 

Lisäksi lääketieteen opiskelija tai ulkomailla opiskeleva lääketieteen opiskelija voi halutessaan hakea 

amanuenssipaikkaa itsenäisesti. Tätä kuitenkin suositellaan vain silloin, kun hakija haluaa toimen oman 

opiskelupaikan paikanvälityksen ulkopuolelta. 

 

On suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut tai sillä hetkellä on suorittamassa sitä erikoisalan kurssia, 

jolle hän hakeutuu amanuenssiksi. Integroidun opetussuunnitelman mukaisesti opiskelevalla tulee olla 

valmiudet toimia harjoittelijana sillä erikoisalalla, jolle hän hakeutuu. 

 

 

IV Luku 
 

AMANUENSSIN VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET 

 

9 §  Amanuenssin tulee noudattaa palveluspaikkansa työntekijöitä koskevia yleisiä määräyksiä. 

 

10 §  Amanuenssin tulee suorittaa esimiehensä määräämät tehtävät, jotka edistävät 1 §:ssä mainittujen 

päämäärien saavuttamista. 

 

11 §  Amanuenssi on toimistaan vastuussa yleisten oikeudellisten periaatteiden mukaan. 

 

12 §  Amanuenssin tulee ottaa toimensa vastaan paikallisen sopimuksen mukaan. 

 

13 §  Amanuenssilla on oikeus saada toimipisteen ajan tasalla olevat käytännön ohjeet. 

 

14 §  Amanuenssin palkkaus on vähintään lääkäreiden virkaehtosopimuksen mukainen. Amanuenssin 

viikoittaisen työajan tulisi olla sama kuin samassa toimipisteessä toimivien virkalääkärien perustyöaika. 

Työajan tulisi sisältää mahdolliset opetustilaisuudet ja sairaalassa tapahtuva päivystys työskentelyineen. 

 

Amanuenssi ja hänen esimiehensä sopivat erikseen, kuinka paljon päivystysaikana suoritettu harjoittelu 

voi olla kokonaistyöajasta. 

 

Työaika voidaan järjestää myös niin, että amanuenssin kokonaistyöaika tasoittuu eri viikkojen työaikoja 

vertailemalla ja on keskimäärin sama kuin samassa toimipisteessä toimivien virkalääkärien 

perustyöaika. 

 

 

 

 

 



 
 

 

15 §  Sairastumisesta on ilmoitettava viivytyksettä esimiehelle. 

 

Yli kolme vuorokautta jatkuneesta sairaudesta tulee esittää lääkärintodistus. Viikkoa pidempään 

jatkunut poissaolo tulee korvata vastaavalla työajalla esimiehen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana 

muun amanuenssipalvelun jälkeen, mikäli amanuenssipalvelun hyväksyminen opintoihin sitä edellyttää 

ja opiskelija sitä haluaa. 

 

16 § Amanuenssin osallistuminen tenttitilaisuuteen tulee mahdollistaa yllä mainituin työaikajärjestelyin. 

 

17 §  Palvelussuhteen ehtoja koskevat riita-asiat ratkaistaan siten kuin asiasta on erikseen työsopimuksessa 

määrätty. 

 


