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Lääkäri saa palautetta työstään monesta eri paikasta ja monin eri tavoin



MIKÄ ON 
TAITONI.FI?
 
Taitoni.fi on verkossa toimiva työväline lääkärin ammattillisen kehittymisen 
seurantaan ja arviointiin. Taitoni.fi auttaa lääkäriä suunnittelemaan ja 
kehittämään ammattitaitoaan. Se osoittaa koulutuksen tarpeita ja toimii 
apuna lisäkoulutuksen hankkimisessa.

Taitoni.fi tukee tavoitteellista oppimista. Oppimisen kohde tai tapa on 
käyttäjän itsensä määriteltävissä. Koulutuksien rinnalla työssäoppiminen 
ja omatoiminen opiskelu ovat osa ammatillista kehittymistä.

Palvelua ylläpitää lääkärijärjestöjen yhdistys Pro Medico.

Palvelu ei ole sidottu työpaikkaan, vaan sitä voi käyttää koko uran ajan 
missä tahansa.

Helppokäyttöinen ja kehittyvä työkalu

Ohjelma on joustava ja helppo käyttää. Lääkäriliiton jäsenet pääsevät 
käyttäjäksi Lääkäriliiton FiMnet-tunnuksilla. Jos et ole Lääkäriliiton jäsen, 
saat itsellesi tunnukset henkilöllisyyden varmistamisen jälkeen. Ensimmäisellä 
kerralla video opastaa palvelun käytössä.

Palvelua kehitetään jatkuvasti. Seuraavaksi palvelusta on tulossa myös 
mobiiliversio, jolloin voit käyttää sitä helposti matkapuhelimella tai 
tablettitietokoneella.



Tärkeimmät ominaisuudet

Sähköinen portfolio ja ansioluettelo

Taitoni.fi:n avulla voit pitää yllä ajantasaista ansioluetteloa ja portfoliota. 
Lääkäriliiton jäsenenä tiedot tutkinnoistasi, pätevyyksistäsi tai työhistoriastasi 
tuodaan Taitoni.fi:hin automaattisesti Lääkärirekisteristä. Näin ammatillinen 
kehittyminen on dokumentoitu yhteen paikkaan koko työuran ajan. Voit 
täydentää tietojasi milloin tahansa.

Vuosien mittaan käyttäjälle muodostuva sähköinen ansioluettelo ja portfolio 
auttavat seuraamaan osaamisen kehittymistä. Palvelusta voi tulostaa raportteja 
ja koosteita, jotka ovat hyviä välineitä kehityskeskustelussa, työnhaussa tai 
pätevöitymisen osoituksena.

Koulutuskalenteri ja osallistumistodistus 

Palvelusta löydät helposti lääkäreille suunnatut koulutustilaisuudet ja 
verkkokoulutukset.

Tulevaisuudessa voit tallentaa myös osallistumistodistuksesi automaattisesti 
Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Lääkäriliiton järjestämistä 
tilaisuuksista Taitoni.fi-palveluun.

Oppimisen kirjaaminen

Oppimisen kirjaaminen on tehty helpoksi. Koulutustapahtumien tietoja 
voit tuoda suoraan Koulutuskalenterista. Oppimistapahtumat on jaettu 
kuuteen tyyppiin koulutuksesta omatoimiseen oppimiseen.

Kaikista tilaisuuksista voit arvioida mitä opit, mihin osaamisen alueisiin 
sait oppia ja mihin tavoitteisiisi tilaisuus vastasi. Kun kirjaat tätä tietoa 
systemaattisesti, sinulle muodostuu käsitys kouluttautumisestasi.

TUTKINNOT JA TYÖPAIKAT AJAN TASALLE

Taitoni.fi-ansioluettelo tuo sinulle tiedot Lääkäriliiton lääkärirekisteristä. Kaikki 
lääkärit pääsevät rekisteriin FiMnet-tunnuksilla ja voivat käyttää sitä myös  
Taitoni.fi:n kautta. Päivitä tutkintosi ja työpaikkasi Tietoni-osioon, ja ansio-
luettelosi pysyy ajan tasalla. 



Tietosi on suojattu

Taitoni.fi on sinun henkilökohtainen tietokantasi, jonne voit tallentaa 
oppimistapahtumia ja niihin liittyvää tietoa, kuten omaa arviointiasi tai 
osallistumisvarmenteen.

Taitoni.fi tuo tietosi käyttöösi Lääkäriliiton jäsentietokannasta.

Tietosi ovat turvassa. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille.

Voimme koostaa lääkäreistä yleisiä tietoja käyttäjille vertailutiedoiksi, tilastoiksi 
tai tieteelliseen tutkimukseen. Yksittäisen lääkärin tietoihin pääsevät vain 
lääkäri itse ja Lääkäriliiton jäsenrekisteristä vastaavat henkilöt. Lisätietoja 
tietosuojasta: tietoni@laakariliitto.fi.



HYÖDYNNÄ TAITONI.FI 
TEHOKKAASTI
 
Kirjaa itsellesi tavoitteita, jotka voit saavuttaa.

 ›  Konkreettiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet helpottavat 

edistymisen seuraamista.

Tallenna käymäsi koulutukset mahdollisimman pian.

 › Voit tuoda koulutuksia Koulutuskalenterista itsellesi muistiin 

jo ennen käymääsi koulutusta. Koulutuksessa opittuja asioita voit 

kuitenkin arvioida vasta koulutuksen jälkeen.

Kirjaa työssäoppimista säännöllisesti.

 › Oman oppimisen havaitseminen voi olla vaikeaa. Kirjaamalla 

tehtyä työtä jatkuvasti havaitset miten olet kehittynyt.

Lääkärintyö vaatii monipuolista osaamista

Osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista ja asenteista. Peruskoulutuksen 
aikana lääkäri oppii ammatissa vaadittavat perustaidot ja valmiudet kasvamiseen 
asiantuntijana, mutta kehitys jatkuu koko työuran ajan. Lääkäreillä on hyvät 
oppijan taidot, sillä jo ammattiin kouluttautuminen vaatii suuren tietomäärän 
omaksumista lyhyessä ajassa.

Jatkuva ammatillinen kehittyminen on kokonaisvaltaista ja koko lääkärin uran 
ajan kestävää osaamisen kehittämistä kohti erinomaisuutta. Tavoitteena on 
paras mahdollinen lääkärin työ. Tärkeintä on myönteinen ja utelias asenne 
uuden oppimiseen, jota lääkärin valakin edellyttää.

Osaamista tulee arvioida pääosin työssä ja työn kautta, sillä oppimistarpeet 
tulevat esiin työtä tehtäessä. Tärkeintä on sitoutuminen oman toiminnan 
jatkuvaan ja monipuoliseen arviointiin, uuden oppimiseen ja opitun 
soveltamiseen omassa työssä. Painopisteen tulisi siirtyä oppimistuokioista 
oppimistavoitteisiin, jolloin oppija on tarpeen arvioija ja aktiivinen toimija. 
Tämä on välttämätöntä, jotta oppi siirtyy arkeen.



Elinikäisen oppimisen kysymyksiä

 › Mitkä ovat tehtäväni ja velvollisuuteni nykyisessä työssäni?

 › Mitkä osaamisen alueet ovat työssäni erityisesti tarpeen?

 › Mitä uusia asioita minun tulisi oppia?

 › Mistä saan palautetta työni onnistumisesta ja vaikuttavuudesta?

 › Mihin kysymyksiin haluan vastuksen?

 › Miten voin arvioida, millä tasolla osaamiseni on eri osaamisen alueilla?



Lääkärin osaamisen alueet

Taitoni.fi ohjaa kirjaamaan oppimista monipuolisesti. Pelkkä lääketieteellinen 
ydinosaaminen ei riitä kuvaamaan lääkärin työn monipuolisuutta. Osaamisen 
alueet kuvaavat tietoja, taitoja ja kykyjä, joita lääkärit hyödyntävät tehdessään 
työtään potilaan parhaaksi. Taitoni.fi:ssä osaamisalueita pyydetään arvioimaan 
oppimisen kirjaamisen ja oppimistavoitteiden yhteydessä.

Lääketieteellinen osaaminen

Lääkärin työtä kuvaavat korkea eettinen taso ja resursseja vastuullisesti 
hyödyntävä tehokas toiminta. Lääketieteellistä osaamista hyödyntäessään 
lääkärit käyttävät lääketieteellistä tietoaan, kliinisiä taitojaan ja ammatillisia 
asenteitaan.

Tiedonhallinta ja oppiminen

Tiedonhallinta sisältää oppimistaitojen lisäksi tiedon hankkimisen, kriittisen 
arvioinnin, soveltamisen, tuottamisen ja viestinnän osaamista.

Professionalismi

Professionalismi eli ammatillisuus sisältää lääkärin ja lääkärikunnan yhteiset 
arvot ja sitoumuksen lääkärin etiikkaan ja ammattikunnan arvoihin sekä 
kyvyn tiedostaa oman osaamisen rajoitukset, jotta lääkäri toimii väestön 
terveyden ja hyvinvoinnin parhaaksi.

Vuorovaikutustaidot

Lääkärin on pystyttävä luomaan luottamuksellisen hoitosuhde ja ylläpitämään 
sitä kaikissa hoitotilanteissa potilaan ja omaisten kanssa. Vuorovaikutustaitojen 
avulla lääkärit kehittävät ja ylläpitävät potilas–lääkärisuhdetta.

Yhteistyötaidot

Lääkärit työskentelevät osana organisaatiota ja työryhmiä, jotka 
mahdollistavat parhaan hoidon.  Yhteistyötaitojen avulla lääkärit toimivat 
osana terveydenhuoltoa työyhteisössä ja yhteistyökumppaneiden kanssa.



Terveyden edistäminen

Lääkärin tehtävä on auttaa potilasta ylläpitämään omaa terveyttään. Sen 
lisäksi lääkärit edistävät yhteisöjen ja väestön terveyttä hyödyntämällä 
asiantuntemustaan, osaamistaan ja arvovaltaansa.

Toiminnanohjaus

Lääkärit päättävät jatkuvasti toiminnasta ja resurssien kohdentamista. 
Päätökset vaikuttavat terveydenhuollon tehokkuuteen. Toiminnanohjaus 
kattaa oman työn hallinnan, toimintaympäristön tuntemuksen sekä talouden 
ja tietotekniikan hyödyntämisen.
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Oikeus ja velvollisuus osaamisen kehittämiseen

Lääkärillä on velvollisuus:

Lääkäri on vastuussa ammatillisen osaamisensa monipuolisesta kehittämisestä. 
Sen tulee olla suunnitelmallista ja perustua lääkärin, työpaikan ja väestön 
tarpeisiin.

Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään 

ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa 

sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja 

määräyksiin.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994 18 §).

Lääkärillä on oikeus:

Lääkärillä on lain mukainen oikeus kehittää osaamistaan, jotta terveydenhuollon 
toiminta säilyy korkealaatuisena. Työnantajalla on velvoite tukea tätä 
taloudellisesti. Ammatinharjoittajilla velvoite on henkilökohtainen.

Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee luoda 

edellytykset sille, että ammattihenkilö voi osallistua tarvittavaan 

ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994 18 §).

Täydennyskoulutuksen tulee olla riittävää. Laki ei aseta minimimääriä, mutta 
Suomen Lääkäriliiton suosituksen mukaan:

 › Jokaisella lääkärillä tulee olla mahdollisuus työnantajan 

kustannuksella työpaikan ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen 

vähintään 10 päivää vuodessa.

 › Jokaisen lääkärin työaikaan tulee sisältyä vähintään 5 tuntia 

viikossa työpaikan sisäistä täydennyskoulutusta, kuten meeting-

toimintaa ja mahdollisuutta omatoimiseen opiskeluun.
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