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Osaava lääkäri – mitä osaa ja mitä pitäisi?

 
Lääkärin ammatissa toimintaa säätelee suomalainen lainsäädäntö sekä 2014 uudistettu EU:n 
ammattipätevyysdirektiivi. EU:n jäsenvaltioiden on raportoitava tammikuussa 2016 miten ne ovat 
vieneet eteenpäin direktiivin toimia, kuten ammatillisen osaamisen varmistuksen. Lääkärin oikeus ja 
velvollisuus elinikäiseen oppimiseen, lääkärikunnan tasapuolinen kohtelu sekä lääkärin oikeusturva  
tulee muistaa ammatillisen osaamisen kuvaamisessa. 

Pro Medico pyrkii edistämään ammatillisen kehittymisen kuvaamisen läpinäkyvyyttä kutsumalla 
lääkärit keskustelemaan osaamisesta verkkosivulle osaavalaakari.fi. Verkkokeskusteluun pääsevät 
osallistumaan lääkärit fimnet-tunnuksin ja se on tarkoitettu lääkärikunnan sisäiseen ajatusten 
vaihtoon ja lääkärityön osaamisen määrittelyyn ja kehittämiseen.  

Mitä lääkäri tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa? 
Osaava lääkäri – hyvä hoito –seminaarissa 16.9.2014 Kansallismuseossa lääkäri- ja 
hammaslääkärityön kehittäjät ja kouluttajat antoivat arvokkaan panoksensa suomalaisen lääkärin 
osaamisalueiden määrittelyn aloittamiseksi. Alun perin kanadalainen viitekehys lääkärin 
osaamisalueista (CanMEDS) sisältää seitsemän osaa: tiedonhallinta ja oppiminen, professionalismi, 
vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot, terveyden edistäminen, johtaminen ja lääketieteellinen 
osaaminen. Malli on käytössä muunmuassa lääkärien ammatillisen kehittymisen kirjaamisen 
välineessä, Taitoni.fi:ssä. 

Kansanedustaja Osmo Soininvaara pohti lääkärin osaamista potilaan ja poliitikon näkökulmista. 
Hänen lähtöoletuksensa terveydenhuollon muutokselle olivat, että tulevaisuudessa sairauksia ja 
hoitomahdollisuuksia on lisää, mutta rahaa ei tule olemaan enemmän käytössä. Jo nyt potilailla on 
käytössä sähköisiä seurantalaitteita terveyden seuraamiseen ja niiden yleistyminen on nopeaa. 
Automaattinen diagnostiikka voi osaltaan murtaa terveydenhuollon työnjakoa ja muuttaa potilaan 
roolia. Varsinkin yleislääkärin tietovaade on kohtuuton. Organisaatioiden pitää kehittey myös 
oppimisympäristöinä ammattilaisen uudenlaista oppimista tukeviksi. Soininvaara kysyi: Mihin 
lääkärikunnan pitäisi keskittyä? Vastaus jäi kuulijoiden pohdittavaksi. Yhteiskunnan paineet kasvavat 
ja lääkärikunnan on järkevää kehittää osaamiseen liittyviä asioita yhdessä ammattikuntana.  

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusdekaani ja Duodecimin puheenjohtaja 
Anne Pitkäranta kertoi osaamisesta lääkärin uran eri vaiheissa. Ammattilaisen toiminnan ja 
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ajattelun tulisi pyrkiä kohti itseohjautuvuutta, jolloin arjessa tunnistetaan ongelmia ja ratkotaan niitä 
osana omaa työtä. Erikoislääkäritutkinnon uudistuessa on hyvä pohtia, millaisia erikoislääkäreitä 
tarvitaan vuonna 2030. Tällä hetkellä meillä otetaan sisään yli 700 lääketieteen opiskelijaa ja 
erikoislääkäreitä valmistuu noin 600, joten erikoistumispaikoista tulee pulaa. Helsingin yliopisto on 
kerännyt numerotietoa erikoistuvista lääkäreistä: 
http://www.med.helsinki.fi/ammatillinen_jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/tilastot.html  

Seminaarin osallistujien näkemyksiä 
Seminaarin osallistujilta kysyttiin mitä osaamista lääkäri tarvitsee tulevaisuudessa. 
Ohessa kooste vastauksista: 

Virtuaalisen ympäristön haltuunotto 
Lääketieteellisen, hoitotietojen ja prosessien tietomäärä jatkaa kasvuaan. Tiedonhallinta nähtiin 
keskeiseksi oppimisen ja kehittymisen haasteeksi tulevaisuudessa. Luotettavan tiedon löytäminen 
potilaan hoidossa vaatii kykyä hakea tietoa ja arvioida sitä kriittisesti. Lääkärin on osattava 
reflektoida tietoa suhteessa omaan osaamiseensa ja tunnistettava oppimisen paikkoja. Oma 
osaaminen pitää toki tunnistaa ja vahvistaa sitä. Jaksaminen ja omasta itsestä huolenpito on 
edellytys potilaankin parhaaksi toimimisessa. Ajankäytön suunnittelussa sähköiset välineet voivat 
olla paitsi haitaksi, myös avuksi.  

Virtuaalinen maailma haastaa lääkärin myös vuorovaikutuksessa, sillä potilaskohtaamiset siirtyvät 
osin verkkoon tai puhelimeen. Yhteistyön tavat pitää oppia ja hallita myös verkkoympäristössä. 
Osaamista tarvitaan uudenlaisissa viestintätaidoissa ja menetelmien haltuun ottamisessa. Avointa 
asennetta tarvitaan, kun pitää oppia taitoja, joita ei yhtään tiedä edes tarvitsevansa.  

Yhteistyö monimutkaisessa järjestelmässä 
Potilaan terveyden edistämiseen ja sairauden hoitoon osallistuu laaja joukko ammattilaisia. Lääkärin 
kyky toimia potilaan parhaaksi eri asiantuntijoiden kanssa tulee olemaan jatkossakin osa 
ammattitaitoa. Lääkärit verkostoituvat yhä laajemmalle. Potilaan asioissa yhteistyö kolmannen 
sektorin kanssa ja kommunikointi potilaiden/perheiden kanssa lisääntyy monella tasolla.  

Rakenteet jatkavat muutosta 
Terveydenhuollon toiminta muuttuu alati ja lääkäreiltä edellytetään yhä enemmän taloudellisen 
arvioinnin osaamista. Tuottavuus, vaikuttavuus, priorisointi, vaihtoehtoiskustannukset, poliittinen 
vaikuttaminen ja tietotekniikan kehittyminen ovat tulleet lääkärien arkeen.  

Kohtaaminen säilyy lääkärin työn ytimessä 
Lääkärin työssä tarvitaan jatkossakin kuuntelemisen ja kuulemisen taitoa, potilaan kohtaamisen 
taitoa ja potilaan hoidon koordinointia. Vuorovaikutustaitoja tarvitaan hoitoon motivointiin, 
valmentavaa otetta ehkä tarvitaan enemmän.  
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Määritelmiä osaamisesta 
Seminaarin osallistujat tunnistivat erilaisia toimintoja lääkärin osaamisessa alueittain, alla kooste. 

Vuorovaikutus 
- osaa kohdata potilaat ja heidän omaisensa aidosti ja kunnioittavasti sekä luoda kontaktin 
- tuntee vuorovaikutukseen vaikuttavat tekijät: tila, tilanne, puhetapa, kehonkieli 
- osaa huomioida omaiset 
- huomioi eri asiantuntijoiden roolin potilaan hoidossa 
- osaa kuunnella ja jakaa tietoa 
- osaa kertoa löytämänsä tiedon potilaan ymmärtämällä kielellä 

Yhteistyötaidot 
- tunnistaa erilaiset roolit työyhteisössä ja osaa toimia niiden mukaisesti 
- osaa toimia ryhmässä muiden ammattilaisten osaamista arvostaen ja hyödyntäen, potilaan 

parhaaksi 
- sitoutuu yhteistyöhön potilaan hoidossa, kollegiaaliset konsultaatiot 
- pystyy ratkomaan yhteisössä ilmeneviä ristiriitoja 
- kykenee suulliseen, kirjalliseen ja teknisesti tarkoituksenmukaiseen viestintään 
- toimii yhteistyössä potilaan ja hänen lähipiirinsä kanssa osallistavalla otteella 
- verkottuu aktiivisesti myös työyhteisön ulkopuolelle (3. sektori, päättäjät, media) 

Tiedon hallinta ja oppiminen 
Tiedon hakeminen 

• tuntee tiedonhakumenetelmät ja osaa käyttää tietokantoja tehokkaasti ja ajantasaisesti 
• hyödyntää erilaisia tiedonlähteitä, kuten potilaan omaiset, muiden ammattilaisten osaaminen 
• osaa hakea potilaalle merkityksellistä tietoa hoidon tueksi 

Tiedon arvioiminen ja soveltaminen 

• osaa arvioida tiedon luotettavuutta sekä soveltaa  sitä omassa työssään 
• tunnistaa suuresta tietomäärästä olennaisimman ja soveltaa sitä työssään 
• kykenee erottamaan olennaisen ja yhdistämään sen aiempaan tietoon sekä tiivistämään sitä 
• osaa välittää tietoa muille ymmärrettävästi: potilaat, kollegat, muut ammattilaiset, poliitikot 

Oppimistarpeiden havaitseminen ja oman kehittymisen suunnitteleminen 

• on valmis opettelemaan ja omaksumaan uutta sekä arvioimaan oppimistarpeitaan 
• osaa kiteyttää kysymyksensä, johon etsii vastauksia 
• kykenee oppimaan erilaisilla menetelmillä ja erilaisissa tilanteissa, myös arjessa 
• osaa soveltaa esim. koulutuksissa oppimaansa käytäntöön 
• löytää tukea omalle osaamiselleen 
• ottaa uudet apuvälineet käyttöön 
• osaa jakaa tietoa ja osaamista muille  
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Johtaminen 
Oman työn ja ammatillisen kehittymisen johtaminen 

• tuntee oman työnsä perustehtävät 
• kykenee sovittamaan yhteen työn ja vapaa-ajan, huolehtii omasta terveydestään 
• kykenee suunnittelemaan ammatillista kehittymistä ja lääkärin uraa sekä varaa resurssit 

siihen 
• toimii eettisesti johtamisessa ja potilastyössä 
• tuntee johtamisen keskeiset käsitteet ja johtajana toimimisen tavoitteet (palvelutehtävä) 

 

Työyhteisön toiminnan kehittäminen 

• tuntee muiden ammattilaisten työnkuvaa, vastuuta ja velvoitteita 
• kuuntelee ja viestii tarkoituksenmukaisesti työyhteisössä pyrkien tuomaan tiimien vahvuutta 

esiin 
• pystyy työskentelemään erilaisissa ryhmissä ja työparin kanssa potilaan asioiden 

ratkaisemiseksi 
• pystyy johtamaan vastaanoton toimintaa 
• suhtautuu myönteisesti kehittämiseen 
• pystyy osallistumaan työyhteisöä koskevaan viestintään ja markkinointiin asiantuntijan 

roolissa 

Terveydenhuollon resurssien tarkoituksenmukainen käyttö 

• toimii tarkoituksenmukaisesti niin talouden, taloushallinnon, rahoituksen kuin 
priorisoinninkin osalta 

Terveydenhuollon organisaatioiden, rakenteiden ja systeemin kehittämiseen osallistuminen 

• tuntee terveydenhuollon toiminnan yhteiskunnalliset reunaehdot, perusteet ja 
perustehtävät 

• tuntee oman yksikön rakenteet ja prosessit sekä terveydenhuollon rakenteet ja 
rahoituksen 

• tuntee väestönsä ja sen terveydentilaa sekä mahdollisuuksia edistää väestöterveyttä 
 

Terveyden edistäminen 
Potilaan terveyden edistäminen 

• tuntee sairauksien riskitekijöitä ja niiden ehkäisymahdollisuuksia sekä kykenee havaitsemaan 
niitä yksittäisen potilaan tilanteessa 

• kykenee kertomaan potilaan kannalta hänen terveyteensä vaikuttavat keskeiset tekijät ja 
motivoimaan muutokseen 

• osaa ohjata tietolähteille ja antaa muutosta tukevia välineitä. Tuntee palvelumahdollisuudet 
ja kolmannen sektorin tukimahdollisuuksia samoin kuin tietotekniikan mahdollisuuksia 
älykkääseen neuvontaan 
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Yhteisön tai väestön terveyden edistäminen 

• tuntee sairauksien riskitekijöitä ja niiden ehkäisymahdollisuuksia ja tunnistaa vaikuttamisen 
mahdollisuuksia (mahdollisuuksien ikkunat) yhteisössä tai väestössä 

• tuntee terveyden edistämisen erilaiset toiminta-alueet ja toimijat, joista suurin osa ei ole 
terveydenhuoltoa vaan muita yhteiskunnan toimijoita (esim. koulu, liikennesuunnittelu) ja 
osaa toimia yhteistyössä näiden eri tahojen kanssa 

• seuraa terveydenhuoltoa koskevaa keskustelua ja ymmärtää ajassa liikkuvien ilmiöiden 
merkitystä terveydelle 

• osaa toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana ja terveysvaikutusten arvioijana yhteisössä 
• viestinnän erilaiset keinot: potilasviestintä, omaisviestintä, terveysviestintä, 

multimediaviestintä, yhteisöviestintä, mediayhteistyö 

 

Lääkärin osaamista kuvaavia julkaisuja  
Iso-Britanniasta (Good medical practice):  

http://www.gmc-uk.org/static/documents/content/Good_medical_practice_-_English_0414.pdf 

 

Kanadasta erikoislääkärien osaamisen kuvaus  (CanMEDS 2015 draft) löytyy täältä: 
http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/resources/publications/dialogue/vol14_3/canmeds
2015  

 

Kanadasta yleislääkärien osaamisen kuvaus löytyy täältä  

http://www.cfpc.ca/CPD/ 

 

Yhdysvallat, useita, esimerkkinä American Board of medical Specialitiest esimerkkinä: 
http://www.abms.org/Maintenance_of_Certification/MOC_competencies.aspx  

 

Canmeds lyhyesti osoitteesta: 
http://www.promedico.fi/storage/julkaisut/Oman_kehittymisen_suunnittelu.pdf  


