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Perustelut 

 

Lääkäriksi ryhtynyt henkilö on 

ottanut hoitaakseen suuren ja 

vaativan tehtävän. Tästä tehtävästä 

hän ei voi suoriutua, ellei hänellä 

ole perusteellisten tietojen ohella 

vakavaa halua noudattaa lääkärin 

ammatin harjoittajan 

vuosituhansien ajan tunnustamia 

eettisiä velvoituksia. Hän saavuttaa 

toiminnassaan luottamusta 

persoonallisuutensa, tietojensa ja 

ammattitaitonsa perusteella. 

Näiden periaatteiden mukaisesti on 

Suomen Lääkäriliiton valtuuskunta 

hyväksynyt lääkäreiden 

noudatettaviksi ammattia 

harjoittaessaan seuraavat ohjeet: 

 

 

Lääkärin tehtävä on vastuullinen ja 

vaativa. Tästä tehtävästä 

suoriutuakseen hänellä on oltava 

perusteellisten tietojen ohella halu 

noudattaa lääkärin jo 

vuosituhantisia eettisiä velvoitteita. 

Hän saavuttaa toiminnassaan 

luottamuksen tietojensa, 

ammattitaitonsa ja persoonansa 

perusteella. Näiden periaatteiden 

mukaisesti Suomen Lääkäriliiton 

valtuuskunta on hyväksynyt 

lääkäreiden noudatettaviksi 

ammattia harjoittaessaan seuraavat 

ohjeet: 

 

 

 

Sanamuotoja on 

nykyaikaistettu. Muista 

ammattikunnista 

poiketen lääkärin 

etiikalla on pitkä 

historia ja saaduissa 

kommenteissa se 

haluttiin edelleen esiin 

tuotavaksi. 

I 

Lääkärin velvollisuutena on suojata 

ihmiselämää ja lievittää kärsimystä. 

Hänen tulee pitää päätavoitteenaan 

edistää terveyttä ja sen 

saavuttamista. 

Lääkärin ei pidä koskaan osallistua 

kidutukseen, 

kuolemanrangaistuksen 

täytäntöönpanoon tai muuhun 

epäinhimilliseen toimintaan tai 

sellaisen valmisteluun. 

 

 

     

I 

Lääkärin velvollisuutena on 

ylläpitää ja edistää terveyttä, 

ehkäistä ja hoitaa potilaidensa 

sairauksia sekä lievittää heidän 

kärsimyksiään. Lääkärin tulee 

kaikessa toiminnassaan kunnioittaa 

ihmisyyttä ja elämää. 

Lääkärin ei pidä koskaan osallistua 

kidutukseen, 

kuolemanrangaistuksen 

täytäntöönpanoon tai muuhun 

epäinhimilliseen toimintaan tai 

sellaisen valmisteluun. 

 

 

 

Nykyterveydenhuollon 

mukaisesti terveyden 

edistäminen nostetaan 

paremmin esiin.  

II 

Lääkärin tulee palvella 

kanssaihmisiään 

lähimmäisenrakkauden mukaisesti 

sekä osoittaa käyttäytymisellään ja 

toiminnallaan olevansa tehtävän 

vaatiman luottamuksen ja 

kunnioituksen arvoinen. Lääkärin 

ei pidä koskaan osallistua 

kidutukseen, 

kuolemanrangaistuksen 

II 

Lääkärin tulee käyttäytymisellään 

ja toiminnallaan ylläpitää lääkärin 

tehtävän vaatimaa ammattikuntaan 

kohdistuvaa arvostusta ja 

luottamusta.  

 

 

Lähimmäisenrakkaus 

nähtiin 

jäsenkeskustelussa 

liian arvolatautuneena 

ja vanhahtavana. Teksti 

korostaa yksittäisen 

lääkärin 

velvollisuuksia 

profession edustajana.  



täytäntöönpanoon tai muuhun 

epäinhimilliseen toimintaan tai 

sellaisen valmisteluun. 

 

 

III 

Lääkärin tulee kohdella potilaitaan 

tasa-arvoisina, eikä hän saa antaa 

rodun, uskonnon, poliittisten 

mielipiteiden tai yhteiskunnallisen 

aseman vaikuttaa toimintaansa 

heitä kohtaa. 

 

 

III 

Lääkärin tulee kohdella potilaitaan 

tasa-arvoisina, oikeudenmukaisesti 

ja syrjimättä.   

 

 

 

 

Syrjintäperusteiden 

listaamisesta haluttiin 

eroon, koska helposti 

jää jotain tärkeää 

mainitsematta. Tasa-

arvo, oikeuden-

mukaisuus ja 

syrjimättömyys ovat 

vakiintuneita, helposti 

ymmärrettäviä 

käsitteitä. 

IV 

Lääkäri älköön käyttäkö 

arvovaltaansa siten, että potilaan 

oikeus määrätä itsestään joutuu 

uhanalaiseksi. Silloinkin kun 

potilas ei pysty ilmaisemaan 

tahtoaan, on lääkärin 

velvollisuutena toimia potilaan 

parhaaksi. 

 

Jos lääkäri joutuu tutkimus- tai 

hoitopäätöksissään toimimaan 

potilaan tahdosta riippumatta, on 

päätösten aina perustuttava 

lääketieteellisiin syihin. 

 

 

IV  

Lääkärin tulee kunnioittaa potilaan 

itsemääräämisoikeutta ja tukea 

potilasta osallistumaan hoitoaan 

koskevaan päätöksentekoon.  

Itsemääräämisoikeuden 

toteutumista on mahdollisuuksien 

mukaan tuettava silloinkin, kun 

lääkäri joutuu toimimaan potilaan 

tahdosta riippumatta.  

 

 

 

 

Teksti noudattaa 

nykylainsäädännön 

periaatteita eli potilaan 

itsemääräämisoikeuden 

tukemista ja 

vahvistamista.  

V 

Lääkärin tulee pitää yllä ja 

kartuttaa tietojaan ja taitojaan, ja 

hänen tulee suositella vain 

lääketieteellisen tiedon ja 

kokemuksen perusteella tehokkaina 

ja tarkoituksenmukaisina pidettyjä 

tutkimuksia ja hoitoja. 

 

 

V 

Lääkärin tulee pitää yllä ja kartuttaa 

tietojaan ja taitojaan.  Hänen tulee 

käyttää ja suositella vain 

tutkimuksia ja hoitoja, jotka ovat 

lääketieteellisen tiedon ja 

kokemuksen perusteella vaikuttavia 

ja tarkoituksenmukaisia. 

 

Kohta on pyritty 

kirjoittamaan 

paremmalla 

suomenkielellä.  

Nykyään puhutaan 

hoidon 

vaikuttavuudesta.  

VI 

Jos lääkäri toivoo potilaansa 

osallistuvan lääketieteelliseen 

tutkimukseen, jossa poiketaan tilan 

normaalista tutkimuksesta tai 

hoidosta, on lääkärin saatava tähän 

VI 

Lääkärin tulee edistää tieteenalansa 

tutkimusta. Lääketieteellisessä 

tutkimuksessa lääkärin on 

noudatettava tietoon perustuvan 

suostumuksen periaatetta ja muita 

 

Lääkärin aktiivisuutta 

tutkimuksessa haluttiin 

korostaa. Kaikkia 

tutkimuksen eettisiä 

periaatteita ei voi 



potilaalta suostumus, jonka potilas 

on painostamatta antanut vapaasta 

tahdostaan, tutkimuksesta ja sen 

aiheuttamista lisärasituksista ja 

riskeistä perillä ollen. 

Tutkimuksessa on noudatettava 

yleisesti hyväksyttyjä 

tutkimustyötä koskevia julistuksia 

ja viranomaisten ohjeita. 

 

Helsingin julistuksen vaatimuksia. 

 

 

 

listata, joten siksi 

mainitaan vain 

suostumus ja viitataan 

muiden osalta 

Helsingin julistukseen. 

VII 

Lääkärin tulee noudattaa 

vaitiolovelvollisuutta ja myös 

kehottaa alaisiaan sitä 

noudattamaan. 

 

 

VII 

Lääkärin on noudatettava 

salassapitovelvollisuutta ja 

edistettävä myös potilastietojen 

luottamuksellisuutta.  

 

 

 

Salassapitovelvollisuus 

on lainsäädännössä 

yleisimmin käytetty 

termi. Lääkärillä on 

aktiivinen velvollisuus 

potilastietojen 

luottamuksellisuuden 

säilymiseen.  

VIII 

Lääkäri ei saa tavoitella 

perusteetonta aineellista etua. 

Hänen tulee hoitaa potilasta tämän 

avuntarpeen mukaan ja soveltaa 

palkkionsa suoritetun työn mukaan. 

 

 

VIII 

Lääkärin tulee hoitaa potilasta 

tämän avuntarpeen mukaan ja 

asettaa palkkionsa suoritetun työn 

perusteella. Lääkäri ei saa tavoitella 

perusteetonta aineellista etua.  

 

 

 

Virkkeiden järjestystä 

on muutettu saadun 

palautteen perusteella.  

IX 

Todistuksia ja lausuntoja 

antaessaan lääkärin tulee muistaa 

olevansa puolueeton todistaja ja 

asiantuntija, jonka lausunnon on 

perustuttava huolellisen 

tutkimuksen antamiin objektiivisiin 

havaintoihin ja niiden kriittiseen 

arviointiin sekä muihin 

tosiseikkoihin, jotka lääkäri on 

saanut tietoonsa. 

 

 

IX 

Todistuksia ja lausuntoja 

antaessaan lääkäri toimii 

yhteiskunnan hyväksymänä 

puolueettomana asiantuntijana. 

Lausunnon on perustuttava 

huolellisen lääketieteellisen 

arvioinnin antamiin objektiivisiin 

havaintoihin sekä niiden ja 

taustatietojen kriittiseen 

tarkasteluun. 

 

Yhteiskunnassa 

hyväksytään 

lääkäreiden rooli 

tietyissä, heidän 

velvollisuudekseen 

säädetyissä tehtävissä. 

Taustatiedot on myös 

arvioitava.  

X 

Julkisessa esiintymisessään 

lääkärin tulee noudattaa tarkkaa 

harkintaa ja välttää itsensä 

tehostamista. Ilmoittelussaan 

lääkärin tulee noudattaa lääkäreitä 

ja lääkärinpalveluja koskevia 

ilmoitteluohjeita. 

 

 

X 

Julkisessa esiintymisessään lääkärin 

tulee noudattaa tarkkaa harkintaa ja 

välttää itsensä tarpeetonta 

korostamista sekä suhtautua 

potilaaseen kunnioittavasti. 

Lääkärinä hänen tulee perustaa 

kannanottonsa lääketieteelliseen 

tietoon ja kokemukseen. 

 

 

Kohta koskee 

esiintymistä kaikissa 

medioissa (ml. some). 

Käytännössä uusissa 

medioissa on esiintynyt 

epäkunnioittavaa 

suhtautumista 

potilaisiin, minkä 

vuoksi viittausta 



potilaisiin pidettiin 

tarpeellisena. 

Markkinoinnista on 

nykyään omat 

ohjeensa.  

XI 

Lääkärin tulee pysyä erillään 

sellaisesta sairaanhoidosta, jossa 

hänellä ei ole vapautta toimia 

velvollisuuksiensa ja näissä 

ohjeissa esitettyjen periaatteiden 

mukaisesti. 

XI 

Lääkärin tulee omalla käytöksellään 

ja toiminnallaan vaalia ja edistää 

kollegiaalisuutta potilaan parhaaksi 

sekä arvonmukaisen hengen ja 

hyvän toveruuden ylläpitämiseksi. 

 

 

Potilasta ei hoideta 

yksin, lääkärimäärä 

kasvaa, lääketiede 

pirstaloituu -> 

kollegiaalisuuden 

korostamista pidettiin 

tärkeänä myös näissä 

ohjeissa.  

 XII 

Lääkärin tulee toimia aktiivisesti 

niin, että hän voi työssään 

noudattaa näitä velvollisuuksia ja 

periaatteita. 

 

Aiempi teksti on 

muutettu positiiviseksi 

ja aktiiviseksi 

velvollisuudeksi.  

 


