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LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI 
EDUSKUNNALLE LAIKSI TERVEYDENHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA 
– SUOMEN LÄÄKÄRILIITON LAUSUNTO 

 

Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon mukaisesta hallituksen 
esityksestä. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion koulutuskorvauk-
sen maksamista koskevia säännöksiä siten, että valtion korvausta erikois-
lääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen maksettaisiin jatkossa myös 
yliopistoille. Kuten esityksen perusteluissa todetaan, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön vastuulla on osoittaa riittävät resurssit mainitun koulutustehtävän 
toteuttamiseksi. 

Lääkäriliitto pitää esitystä perusteltuna. Seuraavassa esitetään joitakin pe-
rusteluita ja yksityiskohtaisempia huomioita. 

Lakiluonnoksen perustelutekstissä todetaan, että erikoislääkäri- ja erikois-
hammaslääkärikoulutuksen järjestämisessä yliopistojen tehtävänä on vas-
tata koulutuksen sisällöstä ja laadusta. Koulutuksen valtakunnallinen ohja-
usvastuu on kuitenkin 1.2.2015 lähtien ollut sosiaali- ja terveysministeriöllä 
ja sen asettamalla, Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukun-
nan yhteydessä toimivalla Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuk-
sen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaostolla. 

Keskeisenä tavoitteena ohjausvastuun siirrossa opetus- ja kulttuuriministe-
riöstä sosiaali- ja terveysministeriöön oli lisätä sosiaali- ja terveysministeri-
ön mahdollisuuksia ohjata erikoistumiskoulutusta ja sen mitoitusta. Toisaal-
ta tavoitteena on ollut entisestään vahvistaa yliopistojen ja niiden lääketie-
teellisten tiedekuntien roolia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulu-
tuksen sisältö- ja laatukysymyksissä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti aiemmin ohjausvastuullaan ollutta eri-
koislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta osana yliopistojen perusra-
hoitusta. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen tutkintomuo-
toisuudesta luopuminen ja ohjausvastuun siirtyminen sosiaali- ja terveys-
ministeriöön 1.2.2015 tarkoitti kuitenkin samalla sitä, että opetus- ja kulttuu-
riministeriö ei enää osoita yliopistoille rahoitusta erikoislääkäri- ja erikois-
hammaslääkärikoulutukseen. 
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On siten perusteltua, että edellä todettua yliopistoille osoitettua merkittävää 
lakisääteistä vastuuta ja roolia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikou-
lutuksen sisältö- ja laatukysymyksissä rahoitetaan jatkossa esityksen mu-
kaisesti ohjausvastuullisen sosiaali- ja terveysministeriön taholta. 

Yliopistojen rooli erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sisäl-
tö- ja laatukysymyksissä on laaja, kuten perustelutekstissä hyvin todetaan. 
Yliopistot vastaavat erikoistumiskoulutuksen pysyväismääräysten ja ope-
tussuunnitelman valmistelusta, hyväksymisestä ja toimeenpanosta, koulu-
tussuunnitelmien tekemisestä yhdessä erikoistujan kanssa, erikoistujan oh-
jaamisesta, osaamisen arvioinnista, teoreettisen kurssimuotoisen koulutuk-
sen etukäteishyväksynnästä, jossakin määrin teoreettisen kurssimuotoisen 
koulutuksen järjestämisestä, erikoistumiskoulutukseen kuuluvan lähijohta-
jakoulutuksen järjestämisestä, erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuu-
lustelusta (kolmesti vuodessa), tenttikirjallisuuden hankkimisesta yliopiston 
kirjastoon, koulutuspaikkasopimusten tekemisestä palvelujärjestelmässä 
olevien koulutuspaikkojen kanssa, kouluttajien hyväksymisestä, hakuneu-
vonnasta, opiskelijaksi ottamisesta ja opinto-oikeuden myöntämisestä, 
opintoneuvonnasta, erikoistumiskoulutukseen todistushakemusten tarkis-
tamisesta sekä todistusten myöntämisestä. Jokaisella erikoistumisalalla on 
yliopiston nimeämä koulutuksen vastuuhenkilö, joka pääsääntöisesti on yli-
opiston professori tai kliininen opettaja. 

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee perusteluosassakin mainit-
tua erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen toimenpideohjel-
maa, jonka tarkoituksena on löytää uusia keinoja koulutuksen sisällön ja 
laadun edelleen kehittämiseksi. Toimenpideohjelman ehdotukset ovat tuo-
massa yliopistoille entistäkin laajemman ja vaativamman roolin koulutuksen 
järjestämisessä. 

Yliopistojen uusiksi tehtäviksi erikoistumiskoulutuksessa on kaavailtu muun 
muassa aidon opiskelijavalinnan kehittämistä ja järjestämistä erikoistumis-
koulutukseen sekä siihen liittyvää hakuneuvontaa ja informaatio- ja urava-
linnan ohjausta, valtakunnallisen erikoistumiskoulutuksen laatu- ja seuran-
tajärjestelmän kehittämistä ja käyttöönottoa, erikoistujien osaamisen kart-
tumisen jatkuvaa arviointia ja dokumentointia sekä, yhteistyössä palvelujär-
jestelmän kanssa, erikoistujien niin sanottujen koulutusputkien valmistelua. 

Mainituilla toimenpiteillä olisi mahdollista lyhentää tällä hetkellä epätarkoi-
tuksenmukaisen pitkiä koulutusaikoja ja parantaa koulutuksen sisältöä ja 
laatua sekä epätasapainossa olevaa erikoislääkärien ja erikoishammaslää-
kärien erikoisalakohtaista ja alueellista jakautumista. Näitä tehtäviä on tä-
hän asti hoitanut osin terveyspalvelujärjestelmä, osin ei mikään taho. 

Lisäksi on huomattava, että sosiaali- ja terveysministeriön teettämän tuo-
reen selvityksen (Rellman 2016) mukaan erikoislääkärien koulutustarve on 
tulevaisuudessa merkittävästi viime vuosina toteutunutta tasoa suurempi, 
mikä osaltaan lisää koulutuksen järjestämisestä vastuullisten yliopistojen 
kuormitusta. 

Perustelutekstissä kerrotaan, että jatkossa koulutuskorvauksia koskeva 
lainsäädäntö on tarkoitus siirtää valmistelussa olevaan lakiin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisestä. Samassa yhteydessä koulutuskorvaus-
järjestelmää kerrotaan laajennettavan koskemaan kaikkia sosiaali- ja terve-
ysalan yliopistotasoisia erikoistumiskoulutuksia ja myös yliopistoja. 
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Huomioiden edellä mainitut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulu-
tuksen ohjausvastuissa tapahtuneet muutokset sekä edellä todetut laajat 
kehittämishaasteet, Lääkäriliitto yhtyy lakiluonnoksen perusteluissa esitet-
tyyn näkemykseen, jonka mukaan on tarpeen tehdä erikoislääkäri- ja eri-
koishammaslääkärikoulutusta koskeva muutos korvauksen maksamisesta 
yliopistoille jo ennen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain voimaan-
tuloa. 

Yliopistojen kustannukset kuvatusta koulutustoiminnasta syntyvät käytän-
nössä erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä ja suunnittelusta vastuussa 
olevien koulutusohjelmien vastuuhenkilöiden ja kliinisten opettajien palkois-
ta, koulutusten hallinnointiin liittyvistä kustannuksista sekä muista kustan-
nuksista. 

Koulutuskorvauksista yliopistoille jatkossa osoitettava summa ei saisi pie-
nentää pysyvästi palvelujärjestelmälle nykyisin koulutuskorvauksista mak-
settavaa kompensaatiota, koska palvelujärjestelmällä tulee jatkossakin 
olemaan merkittävä ja edelleen kehittyvä rooli erikoistumiskoulutuksen käy-
tännön toteuttamisessa ja muun muassa ns. koulutusputkien rakentami-
sessa yhteistyössä yliopistojen kanssa. 

Tulevina vuosina koulutuskorvauksiin tulee varata lisäresursseja, mikäli 
korvausten piiriin tulee myös muita sosiaali- ja terveysalan yliopistotasoisia 
erikoistumiskoulutuksia. 

Lopuksi 

Yhteenvetona Lääkäriliitto toteaa kannattavansa esitettyä muutosta. Uudis-
tuksen myötä yliopistoilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet lähteä 
kehittämään ja koordinoimaan erikoistumiskoulutuksen sisältöä ja laatua 
sekä ohjata erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen erikoisala-
kohtaista ja alueellista tasapainoa. 

Lisäksi korvamerkitty rahoitus osaltaan kannustaisi yliopistoja kiirehtimään 
kaivattujen uudistusten ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamista. 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittäminen näkyy tu-
levaisuudessa koulutuksen sujuvampana etenemisenä, lyhentyneinä läpi-
menoaikoina, laadun parantumisena ja viime kädessä osaavampina eri-
koislääkäreinä ja erikoishammaslääkäreinä. Koulutusmäärärahojen riittävä 
taso erikoistumiskoulutuksen jatkuvan kehittämisen takaamiseksi onkin 
varmistettava myös tulevina vuosina. 
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