
 

TUTUSTU 
KEUSOTEEN 
KEUSOTE (Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä) 
vastaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja 
terveyspalveluista. 1.1.2023 Keusote aloittaa 
toimintansa hyvinvointialueena.  
 

Jätä yhteystietosi avaamalla QR-koodi. Olemme sinuun yhteydessä.  

LÄÄKETIETEEN 

OPISKELIJAN 

TYÖPAIKKAKIRJE 

HYVINKÄÄ  

JÄRVENPÄÄ 

MÄNTSÄLÄ 

NURMIJÄRVI 

PORNAINEN 

TUUSULA 

 

LAHDESTA 43KM  

HÄMEENLINNASTA 48KM  

HELSINGISTÄ 29KM  

JUNALLA PÄÄRATOJA 

PITKIN TAI  AUTOLLA 

RUUHKAA VASTAAN 
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L3 alkaen voi työskennellä 

amanuenssina akuuttiosastoilla ja 

kuntoutuskeskuksessa. 

Amanuenssin työnkuvaan kuuluu 

potilaiden tutkimista, lääkärin 

avustamista ja työn seuraamista 

sekä tulo-, väli- ja loppuarvioiden 

tekemistä.  

Kysy amanuenssipaikkaa hyvissä 

ajoin. Otamme amanuensseiksi 

akuuttiosastoille LK3 jälkeen ensi 

sijassa sellaisia kandeja, joiden 

kanssa sovitaan myös työjaksosta 

LK4 jälkeen.   

PALKKA 1738,29 € 

 

LK 1.-2.  

Keusotessa voi 

työskennellä 

ensimmäisten vuosien 

opintojen jälkeen 

esimerkiksi 

kesäsijaisena 

osastonsihteerin 

työssä. Lisäksi lääkärin 

työhön pääsee 

tutustumaan Helsingin 

yliopiston 

perusterveydenhuollon 

opetukseen kuuluvilla 

harjoittelujaksoilla. 

 

LK4-oikeuksilla neljän vuoden 

hyväksyttyjen opintojen jälkeen voit 

työskennellä Keusotessa akuuttiosastoilla 

tai kuntoutuskeskuksessa.  

Akuuttiosastoja on Hyvinkäällä, 

Järvenpäässä, Mäntsälässä ja 

Nurmijärvellä. Kuntoutuskeskus sijaitsee 

Sääksjärven rannalla Nurmijärven 

Kiljavalla. Työhön kuuluu uusien 

potilaiden tutkiminen, lääkärin kierrot, 

akuuttiasioiden hoitoa ja loppuarvioiden 

tekoa. Kuntoutuskeskuksessa lääkäri 

osallistuu myös kuntoutuskokouksiin. LK4 

tekee töitä yhdessä kokeneen 

osastonlääkärin kanssa, joka ohjaa häntä ja 

hoitovastuu on aina osaston lääkärillä. 

Kesällä töissä olleet voivat tulla samaan 

yksikköön töihin myös seuraavan 

lukuvuoden aikana esim. lomilla.  

PALKKA 4090,10, jonka lisäksi kertyvät 

toimenpidepalkkiot ja lomakorvaukset.   

 

Keusotessa voit tehdä Helsingin yliopiston 

kahden viikon LK5 terveyskeskusharjoittelun. 

Harjoittelujaksolle voit hakeutua myös muista 

yliopistoista, jos olet tulossa Keusoteen 

kesätöihin LK5-kesällä. Se toimii silloin 

hyvänä perehdytysjaksona.  

Viiden vuoden opintojen jälkeen voit 

työskennellä akuuttiosastojen lisäksi myös 

vastaanottopalveluissa. Työhön saat 

kunnollisen perehdytyksen ja pääset 

tutkimaan potilaita kokeneemman lääkärin 

ohjauksessa ja tukemana. Järjestämme myös 

kesälääkäreillemme säännöllistä viikoittaista 

koulutusta terveyskeskustyön tueksi.  

Terveyskeskustyöstä saat tarvittaessa 

hyväksi luettua myös tk-amanuenssuurin tai 

geriatrian amanuenssuurin, jos olet sopinut 

asiasta sekä yliopiston että työskentely-

yksikkösi kanssa.  

PALKKA 4601,36, jonka lisäksi kertyvät 

toimenpidepalkkiot ja lomakorvaukset.   
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KEUSOTE VALMISTUMISEN JÄLKEEN 

• Voit tehdä Keusotessa kaikkiin erikoistumiskoulutuksiin kuuluvan 9 kk 

terveyskeskusjakson ja/tai yleislääketieteen erityiskoulutuksen.  

• Jos haluat erikoistua yleislääketieteeseen tai geriatriaan, voit kerryttää 

Keusotessa suurimman osan erikoistumispalveluistasi.  

• Meillä on systemaattista, viikoittaista toimipaikkakoulutusta sekä säännöllistä 

ryhmä- sekä yksilöohjausta jatkokoulutettaville lääkäreillemme.  

• Keusotessa voi tehdä myös syventävät opinnot. Syventävien opintojen aiheita 

voi kysellä ylilääkäreiltä ja tämä onkin hyvä mahdollisuus meillä työskenteleville 

syventää osaamistaan lääkärinä ja samalla suorittaa opintojen osa. Syventävä 

projekti räätälöidään tekijän toiveiden mukaan ja projektista riippuen voi 

osittain olla myös palkallista työtä.  

• Keusotella on myös oma tutkimus- ja kehittämisyksikkö, joka ohjaa 

perusterveydenhuollon tutkimustyötä ja meillä on mahdollista tehdä sekä 

väitöskirja että post doc -tutkimusta.  

• LK6-oikeuksilla palkka 5112,62, jonka lisäksi kertyvät toimenpidepalkkiot ja 

lomakorvaukset. 

• LL-palkka 5828,39, jonka lisäksi kertyvät toimenpidepalkkiot ja lomakorvaukset.  

 


