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Opiskelijatutkimuksen 2022 tietoja ulkomailla opiskelevista 
 
Viime vuonna ulkomailla opiskeli lääketiedettä Kelan tilastojen mukaan lähes 1 200 opiskelijaa. Lää-
ketieteen opiskelijoiden määrä ulkomailla on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Lähes kaksi kol-
mesta opiskelee Baltiassa tai Ruotsissa, mutta nuoret ovat valmiita lähtemään myös kauemmas opin-
tojen perässä. Romaniassa ja Bulgariassa opiskelevien määrä on kasvanut muutamassa vuodessa. 
Kelan tuoreimpien tilastojen mukaan lääketieteen opintoihin siellä sai tukea yhteensä yli 200 suoma-
laista lääketieteen opiskelijaa.  
 
Lääkäriliitto on usean vuoden ajan seurannut ulkomailla opiskelevien lähtösyitä ja aikeita palata koti-
maahan. Lääkäriliiton tuoreessa tutkimuksessa opiskelijat mainitsevat useimmin ulkomaille lähdön 
syyksi mahdollisuuden päästä nopeasti opiskelemaan. Muita tärkeitä tekijöitä ovat kansainvälinen 
opiskeluympäristö, korkealaatuinen opetus, kokemusten saaminen ulkomailla asumisesta ja elämi-
sestä sekä monipuolisten työmahdollisuuksien avautuminen tutkinnon suorittamisen jälkeen. 
 
Lääkäriliiton opiskelijatutkimukseen vastanneista yhdeksän kymmenestä uskoo palavansa Suomeen 
valmistuttuaan. Vain 7 prosenttia ei osannut vielä sanoa suunnitelmistaan ja 3 prosenttia oli päättänyt 
jatkaa ulkomailla lääkäriksi valmistuttuaan. Paluuaikeissa oli selviä eroja opiskelumaiden välillä. Balti-
assa opiskelevista lähes kaikki arvelevat palaavansa kotimaahan, kun taas useammalla Ruotsissa 
opiskelevalla paluu on vielä harkinnassa. 
 
Ulkomailla opiskelu on lähes aina suuri taloudellinen satsaus. Yli puolet opiskelijoista ilmoitti, että pel-
kästään opiskelusta aiheutuvat maksut olivat yli 10 000 euroa vuodessa, ja sen päälle tulivat vielä 
asumisesta ja elämisestä aiheutuvat kulut. Joissain yliopistoissa opinnot voi suorittaa osittain tai koko-
naan ilmaiseksi. Esimerkiksi Ruotsissa tutkinnon suorittaminen on maksutonta samalla tavoin kuin 
Suomessa.  
 
Lääkäriliiton opiskelijatutkimus keräsi syys-lokakuussa sähköpostikyselyllä tietoja lääkäriksi opiskele-
vilta Suomesta ja ulkomailta. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 070 opiskelijaa, joista 95 opiskeli ulko-
mailla. Kyselyn vastausosuus oli 24 prosenttia. 
 

Kuvio 1. Ulkomailla lääketiedettä opiskelevista 90 prosenttia aikoo palata valmistumisen jälkeen Suo-
meen. (n=90) 

 
 
 
 

5931

37
Kyllä, erittäin varmasti
Kyllä, melko varmasti

Ei
Ei osaa vielä sanoa



 
 
 FAKTALEHTI 1/4_ OPISKELIJATUTKIMUS 2022 

 

2 

Kuvio 2. Ulkomailla lääkäriksi opiskelevien määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa kolminker-
taiseksi. Viime vuosina opiskelijamäärä on ollut lähes 1 200 opiskelijaa. 
 

 
 
 
Kuvio 3. Suurin osa ulkomaille lähteneistä opiskelee lääkäriksi Baltiassa ja Ruotsissa. 
Opiskelijamäärät ovat kasvaneet viime vuosina muualla Euroopassa, kuten Romaniassa  
ja Bulgariassa. 
 

 
 


