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Suomen Lääkäriliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
hallituksen esityksestä 227/2014vp eduskunnalle laiksi terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 

Suomen Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksiään käsitte-
lyssä olevista lakimuutoksista. Lääkäriliitto pitää pääosin erikoislääkärikou-
lutuksen hallintovastuun siirtämistä esitetyllä tavalla opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön kannatettavana. Lääkäriliitto oli 
mukana asiaa valmistelleessa ns. siirtotyöryhmässä. Keskeistä on nyt saa-
da perustettua itsenäinen erikoislääkärikoulutuksen kansallinen koordinaa-
tioelin ja turvata sille resurssit sekä toimintamahdollisuudet.  

Työryhmän ehdotusten jälkeen on joissain keskusteluissa noussut esille 
mahdollisuus periä maksuja erikoistuvilta lääkäreiltä, jos koulutuksen tutkin-
tomuotoisuudesta luovutaan. Lääkäriliitto vastustaa tällaisia kaavailuja, lau-
sunnon loppuosassa on tuotu esille perustelut tälle kannalle. 

Hallintovastuun siirto 

Suomen Lääkäriliitto kannattaa työryhmän ehdotusta ja lainsäädäntömuu-
tosten taustalla olevaa periaatetta, jolla vahvistetaan STM:n ohjausmahdol-
lisuuksia erikoislääkärikoulutukseen liittyen. Koulutuksen kehittäminen on 
ollut tähän asti haasteellista, kun sen rahoitus ja hallintovastuu ovat olleet 
kahdella eri ministeriöllä.  

Lääkäriliitto ei näe esteitä luopua erikoislääkärikoulutuksen tutkintomuotoi-
suudesta, mikä on kansainvälisesti varsin poikkeava malli. Ehdottoman tär-
keää on kuitenkin säilyttää koulutuksen yliopistollisuus ja samalla vahvistaa 
yliopiston roolia sekä vastuuta koulutuksen loppuun suorittamisessa. Yli-
opistojen tulee edelleenkin vastata koulutuksen sisällöstä. Tutkintomuotoi-
suuden poistuminen ei saa johtaa erikoistuvilta lääkäreiltä perittäviin mak-
suihin. 

Tärkeää on myös, että OKM on jatkossakin mukana keskeisesti koko kou-
lutusketjusta vastaavana asiantuntijaministeriönä. Erikoislääkärikoulutuk-
sen laadun tulee olla jatkossa johtava päätöksiä ohjaava periaate. Hallin-
nollinen siirto ei saa johtaa työvoimapolitiikan korostamiseen päätösten 
pohjana. 
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Kansallista koordinaatiota 

Lääkäriliitto on pitkään ehdottanut erikoislääkärikoulutuksen kansallisen 
koordinaation lisäämistä. Ehdotettu valtakunnallinen koordinaatioelin on 
keskeisen tärkeä ja se on syytä saada toimintaan mahdollisimman pian eri-
koislääkärikoulutuksen määrällisen ohjauksen kehittämistä varten. Erikois-
lääkärikoulutusta ei nykyisellään valtakunnallisesti juurikaan koordinoida. 
Epävirallisena foorumina on toiminut Lääkäriliiton aloitteesta 1980-luvulla 
käynnistynyt kahdesti vuodessa kokoontuva erikoislääkärikoulutuksen val-
takunnallinen neuvottelutilaisuus. 

Lääkäriliiton mielestä tulisi perustaa itsenäinen neuvottelukunta eikä esitet-
tyä terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan alaista jaostoa, 
vaikka tälle ollaankin esittämässä itsenäistä asemaa. 

Jaoston ehdotettu kokoonpano on perusteltu. Keskeisen tärkeää on, että 
mukana on myös erikoistuvien lääkärien edustus. Eri tahojen edustajia ni-
mettäessä tulee ottaa huomioon se, että myös erityyppiset erikoisalat tule-
vat monipuolisesti edustetuiksi. Kokoonpanossa tulee huomioida myös eri-
laiset toimipaikat, alueellinen edustavuus ja se, että käytännön erikoislää-
kärikouluttajat ovat edustettuina. 

Koordinaatioelin tarvitsee riittävät resurssit monipuolisten tehtäviensä hoi-
tamiseksi. Vähimmäisedellytys on pysyvän pääsihteerin virka. Riittävän 
asiantuntemuksen turvaamiseksi pääsihteerillä tulee olla lääkärin koulutus. 
On huolestuttavaa, että pääsihteerin virkaa ei näillä näkymin olla perusta-
massa STM:ään. 

Koordinaatioelimen keskeisenä tehtävänä on tuottaa erikoislääkärimääriin 
liittyviä ennusteita. Suomen Lääkäriliitto tietovarantoineen on ollut aiemmis-
sa selvityksissä keskeisesti mukana ja mielellään jatkossakin yhteistyössä 
tässä toiminnassa koordinaatioelimen kanssa. 

Koordinaatioelimen tehtävissä korostuu myös kansainvälisen kehityksen 
seuraaminen. Tässä olennaista on eurooppalainen kehitys, jossa keskeise-
nä toimijana on erikoislääkärikoulutuksen eurooppalaisia suosituksia ja ar-
viointeja tehnyt Euroopan erikoislääkäriliitto UEMS. 

Erikoislääkärikoulutuksen pitkäjänteisen ja johdonmukaisen kehityksen tur-
vaamiseksi jatkossa muutoksia STM:n erikoislääkärikoulutusta koskevaan 
asetukseen tulee tehdä ainoastaan kansallisen koordinaatioelimen esityk-
sestä. 

Siirtotyöryhmä ei varsinaisesti käsitellyt yleislääketieteen erityiskoulutusta 
(YEK). STM:n ehdotus YEK:ta koskevan asetuksen yhdistämisestä erikois-
lääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta annettavaan asetukseen on 
perusteltua. Suuri osa jatkokoulutuksessa olevista lääkäreistä suorittaa ny-
kyisellään molempia koulutuksia. Tämä ei tulevaisuudessa liene enää 
mahdollista eikä perusteltua ottaen huomioon eurooppalaiset paineet 
YEK:n edelleen pidentämisestä nykyisestä kolmesta vuodesta. 
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Nyt ehdotetuilla lainsäädäntömuutoksilla on tarkoitus luoda uudet rakenteet 
erikoislääkärikoulutuksen hallinnointia varten. Erikoislääkärikoulutukseen 
sisältyy monia muutostarpeita, mutta niihin ei tässä yhteydessä ole tarkoi-
tus puuttua. Koordinaatioelimen tulee esimerkiksi harkita erikoislääkärikou-
lutukseen sisältyvän terveyskeskusjakson pituutta sekä yliopistosairaaloi-
den ulkopuolella tapahtuvaa koulutusta säätelevää ns. fifty-fifty-sääntö. Tä-
tä puoltaa sekin, että koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää 
ollaan muuttamassa ja yliopistollisten sairaaloiden asema saattaa muuttua. 
Tällöin ei ole järkevää sitoa koulutuksen toteutumista tiukasti nykyraken-
teeseen. 

Lääkäriliitto pitää riittävän laajan johtamiskoulutuksen antamista kaikille eri-
koistuville lääkäreille keskeisen tärkeänä.  

Yhdessä hallintovastuun siirtämisen kanssa ollaan selvityshenkilöiden eh-
dotusten pohjalta uudistamassa koulutuksen rahoitusta. Suomen Lääkäriliit-
to on antanut uusimman suosituksensa koulutus-EVOn käytöstä vuonna 
2010. Tämä on edelleenkin hyvä pohja sille, että koulutus-EVO tosiasialli-
sesti kohdentuu koulutuksesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin. 
Samassa yhteydessä tulee luoda erikoislääkärikoulutusta antavien yksiköi-
den systemaattinen ulkopuolinen arviointijärjestelmä. Työryhmän linjaus sii-
tä, että EVO-rahoitusta voitaisiin maksaa ainoastaan niille organisaatioille, 
jotka sitoutuvat jatkuvaan laadunvarmistukseen esimerkiksi organisaatiois-
sa tapahtuvan koulutuksen arvioinnin avulla on mitä kannatettavin. Koulu-
tuksen hyväksyttävyyden tulee jatkossa perustua laadullisten kriteerien 
täyttymiseen eikä työnantajastatukseen. 

Lääkäriliitto kannattaa periaatetta, jonka mukaan EVO-koulutuskorvauksia 
voidaan jatkossa maksaa myös yliopistoille ja yliopiston hyväksymää koulu-
tusta tuottaville muille organisaatioille. Työryhmän esityksessä todetaan 
tämän mahdollistavan myös työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen 
koulutuskorvausten yhdenmukaistamisen samaan järjestelmään muiden 
erikoisalojen koulutuksen kanssa. Erikoistumisen suorittaminen yksityissek-
torilla on laajinta työterveyshuollossa, mutta työterveyshuolto tuotiin työ-
ryhmässä esille vain yhtenä tärkeänä erikoisalana. Koulutuksen korvaamis-
ta ei tulisi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa rajoittaa kuiten-
kaan vain työterveyshuollon erikoisalaan, koska koulutuksen järjestämis-
mahdollisuudet tulevassa terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tulee 
käyttää mahdollisimman laajasti hyväksi.  

Edelliseen liittyen STM:n erikoislääkärikoulutuksesta annettavan asetuksen 
perustelumuistiossa todetaan, että koulutus tapahtuu hajautetusti sairaan-
hoitopiireissä ja kunnissa. Koulutusta siis tapahtuu myös muissa tervey-
denhuollon yksiköissä, erityisesti työterveyshuollossa. Tämä mahdollisuus 
tulee säilyttää jatkossakin ja hyödyntää erilaisia koulutuksen järjestäjiä 
mahdollisimman monipuolisesti laatukriteerien pohjalta. 

Lainsäädännön muuttamisen yhteydessä esitetään erikoislääkärikoulutuk-
sen valintamenettelyn uudistamista. Jatkossa erikoislääkärikoulutukseen ei 
enää ilmoittauduttaisi, vaan siihen haetaan. Yliopistot ovatkin ryhtyneet  
valmistelemaan järjestelmää koulutukseen ottamiseksi yhdessä palvelujär-
jestelmän ja erikoistuvien lääkärien kanssa. Kansallisen koordinaatioelimen 
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näkemykset tulee tässä ottaa myös huomioon. Lääkäriliitto ei kannata pää-
sykoetta, peruskoulutuksessa menestymistä tai valtakunnallista ranking-
tenttiä valinnan perusteena. Valinnassa tulee käyttää monipuolisia kriteere-
jä ja valinta ei saa olla vain yhden henkilön päätösvallassa. Erikoislääkäri-
koulukseen valinnassa keskeisiä periaatteita ovat avoimuus, läpinäkyvyys 
ja oikeudenmukaisuus. Nuorten Lääkärien Yhdistyksen tuore aloite luo hy-
vän pohjan valintajärjestelmän kehittämiselle. 

 
Lääkärien erikoistumiskoulutuksen erityispiirteet verrattuna muihin yliopistokoulutuksiin 

Lääkärien erikoistumiskoulutuksella on erittäin pitkät perinteet, erikoislääkä-
rikoulutusta on Suomessakin tietyissä muodoissa annettu jo yli sadan vuo-
den ajan. Erikoislääkärikoulutus siirtyi vuonna 1986 yliopistojen lääketie-
teellisten tiedekuntien vastuulle ja erikoistumisesta tuli yliopistollinen jatko-
tutkinto. Suoritetun erikoislääkäritutkinnon perusteella Valvira myöntää eri-
koislääkärin oikeudet. Uusia erikoislääkärin oikeuksia on vuosittain myön-
netty runsaat 500.  

Nuorilla lääkäreillä on erittäin suuri kiinnostus ja halu erikoistua. Kyselytut-
kimusten mukaan (Lääkäri 2013, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot sekä 
Suomen Lääkäriliitto) jopa 95 % nuorista lääkäreistä on erikoistumassa tai 
aikoo erikoistua.  

Suomessa voi erikoistua nykyisin 50 erikoisalalle, joista 36:n koulutuspituus 
on kuusi vuotta ja 14:n koulutuspituus viisi vuotta. Käytännössä erikoistu-
minen kestää kuitenkin tätä kauemmin, aika lääkärin perustutkinnon eli lää-
ketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamisesta erikoislääkärin tutkinnon 
suorittamiseen on keskimäärin noin yhdeksän vuotta. 

Lääkärien erikoistuminen tapahtuu pääosin terveyspalvelujärjestelmässä 
sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, suurimmaksi osaksi erikoistuvan lääkä-
rin viroissa. Erikoistuminen on pitkälti työssä oppimista, eräänlaista mestari-
kisälli-järjestelmään pohjautuvaa. Erikoistuneet lääkärit ovat keskeinen ter-
veyspalvelujärjestelmän työntekijäryhmä. Yliopiston itsensä antama opetus 
on melko vähäinen osa erikoistumista ja se rajoittuu osaan ns. teoreettista 
kurssimuotoista koulutusta sekä johtamiskoulutukseen. 

Vaikka erikoistumisen hallintovastuu siirtyisi STM:ään, jatkossakin yliopistot 
edelleen vastaisivat erikoistumiskoulutuksesta. Kyseessä ei olisi enää am-
matillinen jatkotutkinto. Valvira myöntäisi edelleenkin erikoislääkärin oikeu-
det erikoistumisesta yliopiston antaman todistuksen perusteella. Tämä eh-
dotettu muutos on saanut hyvin laajan kannatuksen, Lääkäriliittokin on sitä 
ollut sitä kannattamassa siirtotyöryhmässä ja lausuntokierroksella kesällä 
2014.  

Tämän muutoksen kanssa samassa yhteydessä on tarkoitus, että jatkossa 
myös yliopistot voisivat saada EVO-rahaa (erityisvaltionosuus) erikoistu-
miskoulutuksesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin. Tähän asti tätä 
STM:n rahoitusta on maksettu ainoastaan terveyspalvelujärjestelmälle. 
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Erikoislääkärikoulutus ei saa muuttua maksulliseksi 

Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevissa lakimuutoksissa yliopistolain 
ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi liittyen useiden alojen erikoistu-
miskoulutuksiin ehdotetaan koulutuksen maksullisuutta. Erikoislääkärikou-
lutusta ei tässä yhteydessä ole erikseen tuotu esille, mutta mikäli sen tut-
kintomuotoisuus poistuisi, olisi periaatteessa erikoislääkärikoulutuskin 
mahdollista muuttaa maksulliseksi. 

Suomen Lääkäriliiton mielestä erikoislääkärikoulutusta ei missään nimessä 
tule tehdä maksulliseksi. Erikoislääkärikoulutuksella on pitkät perinteet ja se 
luonteensa vuoksi poikkeaa muista erikoistumisista. 

Erikoistuvat lääkärit saavat muita lääkäriryhmiä merkittävästi pienempää 
palkkaa, minkä perusteena on nimenomaan koulutusvirka. Tässä mielessä 
erikoistuvat lääkärit tavallaan nykyjärjestelmässäkin jo maksavat koulutuk-
sestaan. Koulutuksen maksullisuus voisi olla omiaan vähentämään nuorten 
lääkärien kiinnostusta erikoistumiseen. Tämä olisi erittäin haitallista tilan-
teessa, jossa monilla lääketieteen erikoisaloilla on suurten ikäluokkien elä-
köityessä edessä merkittävää erikoislääkärivajetta. Kiinnostuksen vähene-
minen erikoistumiseen vaarantaisi myös julkisen terveyspalvelujärjestelmän 
toimintaa, erikoistuminen tapahtuu pääosin kunnallisissa sairaaloissa ja 
terveyskeskuksissa. 

Olisi lisäksi nurinkurista, että yliopistot alkaisivat periä maksuja erikoislää-
kärikoulutuksesta samaan aikaan, kun edellä kuvatun mukaisesti ne alkai-
sivat saada erikoislääkärikoulutukseen rahoitusta myös EVO-rahoista. 

Erikoislääkärikoulutuksen hallintovastuun siirtoa suunnitelleessa siirtotyö-
ryhmässä sivuttiin erikoistumisesta aiheutuvien kulujen perimistä erikoistu-
vilta lääkäreiltä, mutta tämä hylättiin välittömästi eikä työryhmä sitä ole ollut 
ehdottamassa.  

STM:n siirtotyöryhmän työtä varten laatimassani selvityksessä Euroopan 
erikoislääkäriliiton UEMS:n piirissä kävi ilmi, että erikoislääkärikoulutus ei 
missään EU/ETA-maassa perustu erikoistuvilta lääkäreiltä perittävään ra-
hoitukseen. Erikoislääkärikoulutuksen rahoituksesta vastaavat terveyspal-
velujärjestelmä ja valtiovalta vaihtelevin maksuosuuksin. Mikäli Suomessa 
erikoislääkärikoulutuksesta alettaisiin periä maksuja, olisi maamme poikke-
us eurooppalaisessa järjestelmässä, jota on työvoiman liikkuvuudenkin pe-
rusteella pyritty harmonisoimaan. 
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