
 
Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon tarvitaan ajantasaista tietoa      
sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta 
 
 
Suomalaisia lääketieteen opiskelijoita edustava Suomen Medisiinariliitto katsoo, että potilaan tulee          
aina saada lääkäriltä yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja syrjimätöntä kohtelua. Lääkärin puoleen          
kääntymisen tulee aina olla turvallista. Lääketieteen opiskelijoiden ja valmistuneiden lääkärien          
joukossa on myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvia kollegoita, jotka ansaitsevat tulla           
kohdatuksi vastaavalla tavalla. Vaikuttamalla tiedekuntien järjestämään opetukseen ja ilmapiiriin         
voimme edesauttaa tavoitteen toteutumista. 
 
Medisiinariliitto vaatii yliopistojen lääketieteellisiltä tiedekunnilta seuraavia toimenpiteitä       
toteutettavaksi. Toteutuksen suunnittelu tulee käynnistää viipymättä, ja tuloksien tulee näkyä          
opetuksessa viimeistään syksystä 2021 alkaen.  
 

- Yliopistot ja lääketieteelliset tiedekunnat ovat turvallinen oppimisympäristö kaikille        
opiskelijoille. Yliopisto-opettajat ovat päteviä, ja opiskeluhyvinvointiin kiinnitetään huomiota.        
Kliinisten opettajien koulutukseen sisältyy tietoisuus sukupuolen ja seksuaalisuuden        
moninaisuudesta.  

- Lääkäri tunnistaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kokeman        
moniperusteisen syrjinnän ja osaa tarvittaessa puuttua siihen. 

- Seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, perheisiin ja läheisiin ihmissuhteisiin liittyviä        
normeja käsitellään koulutuksessa laajasti.  

- Opetuksessa käsitellään sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta       
yhdenvertaisesti ja ajantasaiseen tietoon perustuen. Opetuksessa pyritään eroon hetero- ja          
sukupuolinormatiivisesta ajattelusta. 

- Opetuksessa tulee käsitellä eri ikäisten ihmisten erityistarpeita niin seksuaalisen         
suuntautumisen kuin sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta. 
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