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Lääketieteen tutkinto-ohjelman harjoitteluohje-
sääntö 
 
Tämä ohjesääntö on hyväksytty lääketieteen tutkinto-ohjelmatoimi-
kunnassa ja se korvaa aiemmat harjoitteluohjesäännöt sekä 
amanuenssuuriohjesäännön. Tätä ohjesääntöä noudatetaan 
13.12.2019 alkaen, vuonna 2011 tai sen jälkeen opintonsa aloitta-
neiden lääketieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoiden harjoittelujak-
soihin. 
 

 
1. Harjoittelun tavoitteet 

 
Harjoittelun tavoitteena on lääketieteen opiskelijoiden tietojen ja 
taitojen syventäminen käytännön työssä. Harjoittelun aikana opis-
kelija soveltaa opinnoissa saatuja valmiuksia käytäntöön, suorittaa 
valvotusti yleislääkäritasoisia toimenpiteitä ja perehtyy moniamma-
tilliseen työskentelyyn sekä sairaaloiden ja terveyskeskusten toi-
mintaan.  
 
 

2. Harjoittelun suorittaminen  

 
Tutkintoon kuuluvan harjoittelun kokonaislaajuus on 24 op eli 16 
viikkoa harjoittelua. Harjoittelua on suoritettava vähintään kolmella 
eri erikoisalalla, joihin lasketaan myös opetus- tai tutkimustyönä 
tehtävä harjoittelu. Joillakin erikoisaloilla on suoritustapoja tarken-
tavia ohjeistuksia, joihin tulee tutustua ennen harjoitteluun hakeu-
tumista. 
 
Harjoittelujaksoksi voidaan hyväksyä vähintään kahden viikon yh-
täjaksoinen työskentely (yhteensä 10 työpäivää; 3 opintopistettä). 
Päivystykseen käytetty aika sisältyy harjoitteluaikaan. Kokonais-
työajasta voi enintään 1/3 olla sairaalan päivystysaikana tapahtu-
vaa työskentelyä. Poikkeuksena erikoisalat, joista on tutkinto-oh-
jelmatoimikunnan erillinen päätös. Lisäksi lääketieteen alalla teh-
tävästä opetus- ja tutkimustyönä tehtävästä harjoittelusta voidaan 
hyväksyä enintään 4 viikkoa harjoittelua (6 opintopistettä).  
 
Harjoittelun voi suorittaa toimimalla Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin koulutus-EVO-rahoista kustannettavana palkallisena 
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harjoittelijana (amanuenssi). OYS:ssa suoritettavia harjoittelujak-
soja koordinoi Oulun Lääketieteellinen Kilta r.y.  
 
Harjoittelun voi suorittaa myös lääkärin tehtävissä erikoislääkäri-
johtoisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa, puolustusvoi-
missa tai siviilipalveluksen aikana, Suomessa tai ulkomailla. Ope-
tus- ja tutkimustyönä tehtävän harjoittelun voi suorittaa myös ulko-
maisessa yliopistossa. OYS:n ulkopuolisten harjoittelupaikkojen 
järjestämisestä (esim. harjoittelupaikasta ja työsopimuksesta) vas-
taa opiskelija itse. OYS:n ulkopuolisissa harjoitteluissa harjoittelun 
ohjaussitoumukseen tulee liittää dokumentti, (esim. sähköposti), 
josta käy ilmi harjoitteluun liittyvät asiat (esim. harjoittelun ajan-
kohta, paikka, ohjaaja). 
 
Harjoittelijan ja harjoittelun ohjaajan tulee olla palvelussuhteessa 
sen toimintayksikön ylläpitäjään, jossa harjoittelu suoritetaan. Toi-
mintayksikkö, jossa harjoittelu suoritetaan voi olla kunta, kuntayh-
tymä tai julkinen työnantaja tai muu kokonaisulkoistettu toimintayk-
sikkö Suomessa tai ulkomailla. 
 
Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti sen jälkeen, kun kyseiseen 
oppiaineeseen liittyvät opinnot on suoritettu. Harjoittelusta sovitaan 
aina ennen harjoittelua. Harjoittelun ohjaussitoumuslomakkeella 
määritellään harjoittelun ala (oppiaine / erikoisala / tutkimusyk-
sikkö), ajankohta, paikka ja toimijatahot. Ohjaussitoumuksen hy-
väksyy oppiaineen vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa harjoit-
teluista vastaava henkilö.  
 
Opiskelija saa toimia samanaikaisesti vain yhdessä harjoittelupai-
kassa. Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti vuodenvaihteessa ja 
kesällä, jolloin ei ole muuta opetusta.  
 
Harjoittelu on tutkintoon kuuluva itsenäinen opintosuorite, jolla ei 
voida korvata opintojaksokohtaisia harjoitteluita tai muita opinto-
suoritteita. 
 
 

3. Harjoittelijan oikeudet ja velvollisuudet  

 
Harjoittelua suorittavalla opiskelijalla tulee olla asianmukainen oh-
jaus ja valvonta, riittävä konsultaatiomahdollisuus ja koulutus pal-
velupaikan työskentelyyn kuuluvien toimenpiteiden suorittami-
sessa. Harjoittelijan tulee osallistua harjoittelupaikassaan järjestet-
tävään lääkärikunnan koulutukseen viikoittaisen työajan puitteissa. 
 
Harjoittelijan tulee noudattaa harjoittelupaikkansa työntekijöitä kos-
kevia yleisiä määräyksiä ja mahdollisia harjoittelua koskevia erilli-
siä ohjeita. Harjoittelija on toimistaan vastuussa yleisten oikeudel-
listen periaatteiden mukaan. 
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Harjoittelijan viikkotyöaika on työpaikalla noudatettavan työehtoso-
pimuksen mukainen. Työajanseurannassa käytetään työpaikalla 
käytössä olevaa työajanseurantajärjestelmää. Kyseessä on harjoit-

telijan ja työnantajan välinen työsuhde, joten mahdollisista poissa-
oloista ja niiden korvaamisesta on aina sovittava työnantajan 
kanssa noudattaen työpaikan määräyksiä ja käytänteitä.  
 
Harjoittelun hyväksymisen näkökulmasta harjoittelija voi pätevästä 
syystä (esim. sairastuminen, läsnäoloa edellyttävä yksittäinen pa-
kollinen opetustapahtuma tai tenttiin osallistuminen), olla kahden 
viikon aikana kaksi (2) päivää poissa harjoittelusta. Tämän ylittävät 
ja mahdolliset muut poissaolot tulee korvata pääsääntöisesti har-
joittelun aikana esim. päivystysaikana tai viikonloppuisin. Mahdol-
lisesta poissaolokorvausten suorittamisesta harjoittelujakson jäl-
keen on sovittava erikseen työnantajan kanssa erillisellä työsopi-
muksella.  
 

• Juhla- ja arkipyhät: Mikäli kahden viikon jaksolle sijoittuu vi-
rallisia juhla- tai arkipyhiä, niitä ei tarvitse korvata, mikäli 
työnantaja ei niin vaadi. 

• Tentti ja läsnäoloa edellyttävä opetustapahtuma: Harjoitteli-
jan osallistuminen tenttitilaisuuteen ja läsnäoloa edellyttä-
vään yksittäiseen pakolliseen opetustapahtumaan tulee 
mahdollistaa työaikajärjestelyin. Mikäli kahden viikon jak-
solle sijoittuu tentti tai pakollinen opetus, korvataan poissa-
oloaika työnantajan kanssa sovitulla tavalla. 

 
Harjoittelu voidaan hylätä, jos opiskelija jää saapumatta tai kes-
keyttää harjoittelun ilman pätevää syytä tai laiminlyö tehtäviään. 
Harjoittelun keskeyttämisestä ja muista muutoksista on ilmoitet-
tava harjoittelupaikan nimeämälle taholle. 
 
 

4. Harjoittelupaikat 

 
Oulun yliopistollisen sairaalan harjoittelupaikat täyttää Oulun Lää-
ketieteellinen Kilta ry. Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekun-
nan lääketieteen opiskelijoilla on etusija harjoittelupaikkoja täytet-
täessä. Mahdolliset ylimääräiset paikat jaetaan siten, että Suo-
messa opiskelevat ovat etusijalla ulkomailla opiskeleviin nähden.  
 
OYS:n harjoittelupaikkoja haetaan killan organisoimana hakulo-
makkeella. Harjoittelupaikkoja täytettäessä ovat kurssiasema ja 
kladijärjestys ratkaisevia. Harjoittelupaikkojen täytössä noudate-
taan erillistä jako-ohjesääntöä. 
 
OYS:n ulkopuolisten harjoittelupaikkojen järjestämisestä vastaa 
opiskelija itse.  
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5. Ennen harjoittelua 

 
• Jokaisesta harjoittelujaksosta toimitetaan harjoittelun oh-

jaussitoumuslomake lääketieteellisen tiedekunnan koulu-
tuksen lähipalvelupisteeseen vähintään kuukautta ennen 
harjoittelun alkua.  

o Opiskelija täyttää Opiskelijan täyttämät tiedot – koh-
dan.  

o OYS:n ulkopuolisissa harjoitteluissa harjoittelun oh-
jaussitoumukseen tulee liittää dokumentti, (esim. 
sähköposti), josta käy ilmi harjoitteluun liittyvät asiat 
(esim. harjoittelun ajankohta, paikka, ohjaaja). 

o Koulutuspalveluista toimitetaan lomake oppiaineen 
valtuuttaman henkilön hyväksyttäväksi.  

o Koulutuspalvelut tiedottavat opiskelijaa sähköpos-
titse, kun lomake on hyväksytty ja se on noudetta-
vissa. 

• Harjoittelupaikassa harjoittelijalle nimetään ohjaaja. Ohjaa-
jana voi toimia lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittanut 
lääkäri. 

 
 

6. Harjoittelujakson jälkeen 

 
Harjoitteluun liittyvät dokumentit tulee toimittaa koulutuksen lähi-
palvelupisteeseen heti harjoittelun päätyttyä. Sen jälkeen suoritus 
harjoittelusta kirjataan opintosuoritusrekisteriin. Suoritus kirjataan 
sen pituisena kuin ohjaussitoumuksessa on sovittu ja työ-/ palve-
lutodistuksella todennettu. 
 
Toimita koulutuksen lähipalvelupisteeseen: 
 

• Ohjaussitoumuslomake, jossa on harjoittelun hyväksyjän 
allekirjoitus.  

• Työ- / palvelutodistus 
• Työajanseurantaraportti tai muu todistus poissaolojen kor-

vaamisesta (2 päivää ylittävät luvalliset poissaolot sekä 
muut mahdolliset poissaolot) 

 
 
Harjoitteluohjesääntö ja lomakkeet:   
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/harjoittelun-suorittaminen#6423  

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/harjoittelun-suorittaminen#6423

