Taitoni.fi on
Kirkkonummen
lääkärien
oppimisen
työkaluna
Länsi-Uudellamaalla Kirkkonummen
terveyskeskuksessa arvostetaan yhteistyötä ja osaamisen kehittämistä.
Kirkkonummi suosittelee lääkäreilleen
Taitoni.fi-verkkopalvelun käyttöä.
Teksti Milla Kajanne Kuva Mervi Väisänen-Tommiska

Y

leislääketieteen erikoislääkäri Anna-Kaija Hannula
toimii Kirkkonummen
koulutusylilääkärinä. Hän
suosittelee, e ttä kaikki oppimisen kirjaaminen tapahtuisi Taitoni.fi:ssä.
– Taitoni.fi-palvelusta lääkäri saa elinikäisen oppimisen työkalun. Sinne voi
jo koulutusvaiheessa harjoitella määrit-

telemään omia oppimisen tavoitteitaan
ja dokumentoida, miten tavoitteisiin
pääsee. Koulutusten lisäksi voi kirjata
erilaista työssäoppimista sekä saamiaan
palautteita.
– Yksi käytännön haaste uran eri vaiheissa on kaivella todistuksia. Taitoni.
fi:ssä ne ovat kaikki yhdessä paikassa ja
seuraavat lääkärin mukana, Anna-Kaija
Hannula korostaa.

Erikoistuvien kanssa Hannula käyttää
ideapankkina Helsingin yliopiston yleislääketieteen portfoliota. Mutta suoritusten kirjaaminen ja oppimisen itsereflektointi sujuu helpoiten Taitoni.fi:ssä.
Siten se täydentää portfoliota, lokikirjaa
tai muita koulutusvaiheen työkaluja. Lokikirjankin voi halutessaan tallentaa
T aitoni.fi-palveluun ja päivittää sitä
siellä.

Taitoni.fi taipuu
monenlaiseen käyttöön
Taitoni.fi on verkossa toimiva työväline lääkärin ammatillisen kehittymisen seurantaan ja
arviointiin. Taitoni.fi auttaa lääkäriä suunnittelemaan ja kehittämään ammattitaitoaan. Se osoittaa
koulutuksen tarpeita ja toimii apuna lisäkoulutuksen hakemisessa.
Taitoni.fi tukee tavoitteellista oppimista. Oppimisen kohde tai tapa on käyttäjän itsensä
määriteltävissä. Koulutuksien rinnalla työssäoppiminen ja omatoiminen opiskelu ovat osa
ammatillista kehittymistä.
Palvelu on lääkärin oma. Sitä voi käyttää koko uran ajan missä tahansa. Sinne voi tallentaa
todistukset, palautteet ja omat muistiinpanot.
Taitoni.fi on lääkärijärjestöjen yhdistyksen Pro Medicon palvelu. Pro Medicon taustajärjestöt
ovat Lääkäriliitto, Duodecim ja Finska Läkaresällskapet.
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Taitoni.fi-palvelu on kunkin lääkärin
henkilökohtainen. Vain sen omistava
lääkäri pääsee sinne omilla tunnuksillaan. Lääkäri saa ajettua sieltä koosteita
ja raportteja, joita voidaan käyttää esimerkiksi kehityskeskustelussa tai kun
keskustellaan ja sovitaan seuraavan vuoden koulutussuunnitelmasta. Taitoni.
fi:n kautta saa tarvittaessa tehtyä myös
ansioluettelon ja osoitettua pätevöity-
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– Taitoni.fi:hin voi koulutusten lisäksi
kirjata erilaista työssäoppimista sekä
saamiaan palautteita, toteaa
Kirkkonummen koulutusylilääkäri
Anna-Kaija Hannula.

mistään. Palvelu linkittyy Lääkäriliiton
jäsenrekisteriin, jossa puolestaan on viralliset tutkinnot ja erityispätevyydet.
Kirkkonummi maksaa lääkäreilleen
sähköisen Taitoni.fi-palvelun 40 euron
vuosimaksun yhtenä tärkeänä työkaluna. Kirkkonummen johtava ylilääkäri
Kristiina Patja päätti, että summa allokoidaan terveyskeskuksen it-kuluihin.
Kristiina Patja korostaa Taitoni.fi-palvelun luovaa käyttöä – omiin tarpeisiin
ja tilanteeseen sopivasti.
– Joku kirjaa sinne lähinnä vain käymiään koulutuksia. Esimiehenä työskentelevä taas voi reflektoida ryhmän
ohjaamista ja arviointia. Kouluttajalääkäri voi kirjoittaa senkin, kun kouluttaa
tai mentoroi toisia ja antaa palautetta –
siinähän oppii itsekin paljon.

Oppiminen tehdään näkyväksi
Useissa Euroopan maissa lääkärien
oikeudet eivät ole elinikäiset. Osaamista
pitää osoittaa tietyin väliajoin eri keinoin,
esimerkiksi tentissä. EU:n ammattipätevyysdirektiiviin perehtyneen Kristiina
Patjan mielestä mahdolliseen lääkärien
resertifikaation Suomessa on varauduttu
juuri Taitoni.fi-palvelua rakentamalla.
Tulevissa uudistuksissa on varmistettava, että täydennyskoulutuksesta ja toimipaikkakoulutuksesta huolehditaan.
Osaamisen kehittymistä on hyvä seurata. Kun omalle kehittymiselle asettaa
konkreettisia tavoitteita, tulee siitä
suunnitelmallisempaa ja johdetumpaa.
Vuosien myötä näkee, miten on kehittynyt työssään: mitkä ovat omia vahvuuksia ja millä osaamisalueilla ehkä tarvitsisi lisää panostusta.
– Oppimisen tekeminen näkyväksi
muuttaa oppimista, Patja muistuttaa. ●
Kirjoittaja toimii koulutusasiantuntijana
Pro Medicossa.
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Uusi suositus
nimikkeiden
käytöstä
Lääkäriliiton hallitus on hyväksynyt uuden
suosituksen tutkintojen, oppiarvojen,
pätevyyksien ja tehtävänimikkeiden
käytöstä. Suosituksen tarkoituksena on
antaa hyviä k äytäntöjä erilaisiin tilanteisiin,
jossa ilmaistaan lääkärin koulutusta ja
osaamista.
Nimikkeiden tarkka ja oikea käyttö kertoo potilaalle, minkä koulutuksen
pohjalta lääkäri häntä hoitaa. Viranomaiselle tai muulle yhteistyötaholle
nimikkeet kertovat, mihin asiantuntemukseen lausunto tai lähete
perustuu.
Tutkintonimike, terveydenhuollon ammattihenkilölain määrittelemä
laillistettu ammattinimike sekä virka- tai toiminimike ovat kaikki eri
asioita. Valvira myöntää oikeuden toimia laillistettuna lääkärinä
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain nojalla. Tutkinto
nimike puolestaan määräytyy
asetuksen mukaisesta yliopiston antamasta koulutuksesta ja
tutkinnon nimestä. Työnantajan määrittelemän virka- tai
toiminimikkeen jälkeen
mainitaan pätevyys- tai tutkintonimike, esimerkiksi työterveyslääkäri, työterveyshuollon
erikoislääkäri.
Akateemisiin tutkintoihin ja
opinnäytteisiin kuuluvia tutkintonimikkeitä (LK, LL, LT, LKT ja dosentin
arvo) lääkäri voi käyttää suomalaisen lääketieteellisen tiedekunnan myönnettyä todistuksen tai arvon. Ulkomailla tutkinnon suorittanut käyttää
tutkinnon alkuperäistä nimikettä.
Muissa kuin tutkintoon liittyvissä pätevyyksissä tulee käyttää todistuksissa käytettyjä ilmaisuja tai niiden käytöstä annettuja ohjeita. Tällaisia
ovat erilaiset lisäkoulutukset, erityispätevyydet ja johtamiskoulutukset.
Virka- tai tehtävänimikkeet määrittelee työnantaja. Yliopistollisiin
tehtäviin liittyviä virkanimikkeitä lääkäri voi käyttää tultuaan nimitetyksi
kyseiseen tehtävään ja otettuaan sen vastaan.
Suositus kokonaisuudessaan on liiton verkkosivuilla osoitteessa
www.laakariliitto.fi/edunvalvonta-tyoelama/suositukset/nimikkeidenkaytto/ ●

Nimikkeiden oikea
käyttö korostuu
lääkärinlausunnoissa
ja muissa virallisissa
asiakirjoissa.

sari.kosonen@laakariliitto.fi
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