
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja 
Publication Series of the Hospital District of Northern Savo 
No 71 / 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE 
VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN 
ERITYISVASTUUALUEELLA  
 
 
Teppo Heikkilä  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
Hallintokeskus 
Kuopio 2009 



Tekijän osoite: 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
PL 1777 
70211 KUOPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 952-9704-74-7 
ISSN 1235-1105 
 
 
Kuopion yliopistollisen sairaalan monistamo 
Kuopio 2009 



POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUJA  KUVAILULEHTI 
PUBLICATION SERIES OF THE HOSPITAL DISTRICT OF NORTHERN SAVO Julkaisun päivämäärä 
 
No  71 / 2009     11.5.2009 
              
         
 

Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri):  Julkaisun laji (ks. seur.sivu) 
 Teppo Heikkilä    Selvitykset 

 
 
Julkaisun nimi:  
Erikoisalakohtainen erikoislääkäritilanne vuoteen 2020 Kuopion yliopistollisen sairaalan 
erityisvastuualueella 
 
  
Julkaisupaikka: Kuopio 
 
 
Tiivistelmä:  
Tämän selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa yksittäisten erikoisalojen erikoislääkärimäärien 
kehityksestä vuoteen 2020 Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) erityisvastuualueen 
sairaanhoitopiirien käyttöön. 
 
Selvitys perustuu Suomen Lääkäriliiton tilastoihin KYSin erityisvastuualueella asuvista ja Kuopion 
yliopistosta valmistuneista erikoislääkäreistä sekä alueen ylilääkäreille tehtyyn kyselyyn koskien 
erikoisalan tämän hetkistä lääkäritilannetta ja ylilääkärien näkemyksiä alan kehityksestä vuoteen 
2020. Tietojen perusteella on arvioitu erikoisalakohtaisesti eläkepoistuman, Kuopion yliopiston 
tuotoksen ja ylilääkärien arvioiman erikoislääkäritarpeen suhdetta vuoteen 2020. 
 
Selvityksen perusteella erikoislääkärien eläkepoistuma on seuraavien vuosien aikana voimakasta. 
Koko erityisvastuualueella vuoteen 2020 mennessä jää eläkkeelle 45 % nykyisestä 
erikoislääkärityövoimasta. Etelä- ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä vuoteen 2020 mennessä jää 
eläkkeelle yli puolet erikoislääkäreistä. Samalla selvityksessä mukana olleista 41 erikoisalasta 
37:llä erikoislääkärien tarpeen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa arvioiden vaihdellessa 
erikoisalakohtaisesti 109 % ja 250 % välillä. Kuopion yliopisto ei kykene nykyisellä 
koulutusvolyymilla vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. Tilanne vaatii nopeita toimenpiteitä sekä 
erikoisalakohtaisesti että sairaanhoitopiirien ja erityisvastuualueen tasolla. Yksittäisistä 
erikoisaloista erityisesti psykiatriset alat (pois lukien oikeuspsykiatria) sekä syöpätaudit ovat tällä 
hetkellä suurissa ongelmissa erikoislääkärien riittävyyden suhteen. Näillä aloilla myös tarve kasvaa 
tulevaisuudessa voimakkaasti ja ongelmiin on puututtava nopeasti tilanteen pelastamiseksi. 
Keinoina voivat olla esimerkiksi erikoistuvien lääkärien virkojen lisääminen, erikoisalojen 
markkinointi nuorille lääkäreille sekä joustavat työaika- ja palkkaratkaisut. Muutamilla, erityisesti 
kirurgisilla ja sisätautisilla, erikoisaloilla vaarana on ylikoulutus, johon tulee puuttua tarvittaessa. 
 
Kuopiossa on opiskelijoiden sisäänotolla mitattuna Suomen suurin lääketieteellinen tiedekunta. 
Valmistuvien lääketieteen lisensiaattien lähivuosina kasvava määrä antaa mahdollisuuden 
parantaa alueen erikoislääkäritilannetta erikoislääkärikoulutusta oikein suuntaamalla. 
 
Avainsanat (asiasanat): 

  MeSH: Education, Medical, Graduate; Hospitals, University/manpower; Specialties, 
Medical/education; Specialties, Medical/manpower; Specialties, Medical/trends; Specialties, 
Medical/statistics and numerical data 

YSA:  erikoislääkärit �– koulutus; erikoislääkärit �– määrä; erikoislääkärit �– tilastot; 
erikoissairaanhoito �– työvoima; erikoistuminen �– lääkärit; lääkärit �– jatkokoulutus; 
yliopistosairaalat �– Kuopio; yliopistot �– Kuopio 

NLM:  W 20, W 90, WX 16, WX 18, WX 203 
 
 
Kokonaissivumäärä:   184   ISSN: 1235-1105   ISBN:  952-9704-74-7
    
  
Jakaja:    KYS / Kehittämis- ja suunnittelutoimisto Tilausosoite:  PL 1777 
 puh. (017) 173 598   70211 KUOPIO 
                  mirja.ek@kuh.fi  Kpl-hinta:  13 �€ + alv 8 % 
      



 

 

JULKAISUN LAJI 

 

 

Alkuperäistutkimukset 

 

Selvitykset 

 

Raportit 

 

Työryhmämietinnöt 

 

Audiovisuaaliset tuotteet 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 
SELVITYKSEN TAUSTAA ............................................................................................... 1 
SELVITYKSEN TAVOITTEET.......................................................................................... 4 
AINEISTO JA MENETELMÄT.......................................................................................... 4 

Tilastoaineisto ..................................................................................................................4 
Ylilääkärikysely/ylilääkärihaastattelu ..................................................................................6 
Menetelmät ......................................................................................................................6 
Selvitys............................................................................................................................8 

LÄÄKETIETEEN PERUSOPETUS KUOPION YLIOPISTOSSA..................................... 9 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS KUOPION YLIOPISTOSSA ........................................ 10 
ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE KYSIN ERITYISVASTUUALUEELLA.............................. 11 
ERIKOISLÄÄKÄRIMÄÄRÄN KEHITYS VUOTEEN 2020 KYSIN 
ERITYISVASTUUALUEELLA......................................................................................... 16 
VIRHELÄHTEITÄ............................................................................................................ 19 
ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO............................................................................ 22 

Ylilääkärihaastattelu .......................................................................................................22 
Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä ....................................................................26 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................26 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................29 

ENDOKRINOLOGIA....................................................................................................... 30 
Ylilääkärin näkemyksiä ...................................................................................................30 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................30 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................31 

FONIATRIA..................................................................................................................... 32 
Ylilääkärin näkemyksiä ...................................................................................................32 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................32 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................33 

FYSIATRIA ..................................................................................................................... 34 
Ylilääkärihaastattelu .......................................................................................................34 
Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä ....................................................................36 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................37 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................38 

GASTROENTEROLOGIA .............................................................................................. 40 
Ylilääkärin näkemyksiä ...................................................................................................40 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................40 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................41 

GASTROENTEROLOGINEN KIRURGIA ...................................................................... 42 
Ylilääkärin näkemyksiä ...................................................................................................42 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................42 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................43 

IHOTAUDIT .................................................................................................................... 44 
Ylilääkärien näkemyksiä .................................................................................................44 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................44 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................45 



 

INFEKTIOSAIRAUDET .................................................................................................. 46 
Ylilääkärien näkemyksiä .................................................................................................46 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................46 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................47 

KARDIOLOGIA............................................................................................................... 48 
Ylilääkärihaastattelu .......................................................................................................48 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................51 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................53 

KEUHKOSAIRAUDET JA ALLERGOLOGIA................................................................. 54 
Ylilääkärien näkemyksiä .................................................................................................54 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................54 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................55 

KIRURGIA JA YLEISKIRURGIA.................................................................................... 56 
Ylilääkärihaastattelu .......................................................................................................56 
Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä ....................................................................58 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................59 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................63 

KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE.............................................. 64 
Ylilääkärien näkemyksiä .................................................................................................64 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................64 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................65 

KLIININEN HEMATOLOGIA .......................................................................................... 66 
Ylilääkärien näkemyksiä .................................................................................................66 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................66 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................67 

KLIININEN KEMIA.......................................................................................................... 68 
Ylilääkärien näkemyksiä .................................................................................................68 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................68 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................69 

KLIININEN MIKROBIOLOGIA........................................................................................ 70 
Ylilääkärin näkemyksiä ...................................................................................................70 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................70 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................71 

KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA.................................................................................. 72 
Ylilääkärin näkemyksiä ...................................................................................................72 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................72 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................73 

KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT.......................................................................... 74 
Ylilääkärihaastattelu .......................................................................................................74 
Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä ....................................................................77 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................77 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................79 

LASTENKIRURGIA ........................................................................................................ 80 
Ylilääkärin näkemyksiä ...................................................................................................80 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................80 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................81 

LASTENNEUROLOGIA.................................................................................................. 82 
Ylilääkärien näkemyksiä .................................................................................................82 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................82 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................83 



 

LASTENPSYKIATRIA .................................................................................................... 84 
Ylilääkärien näkemyksiä .................................................................................................84 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................84 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................85 

LASTENTAUDIT............................................................................................................. 86 
Ylilääkärien näkemyksiä .................................................................................................86 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................86 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................87 

NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET.......................................................................... 88 
Ylilääkärien näkemyksiä .................................................................................................88 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................88 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................89 

NEFROLOGIA ................................................................................................................ 90 
Ylilääkärin näkemyksiä ...................................................................................................90 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................90 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................91 

NEUROKIRURGIA ......................................................................................................... 92 
Ylilääkärin näkemyksiä ...................................................................................................92 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................92 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................93 

NEUROLOGIA................................................................................................................ 94 
Ylilääkärien näkemyksiä .................................................................................................94 
Arvio alasta vuonna 2020................................................................................................94 
Selvitysmiehen arvio alasta.............................................................................................95 

NUORISOPSYKIATRIA.................................................................................................. 96 
Ylilääkärihaastattelu .......................................................................................................96 
Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä ..................................................................100 
Arvio alasta vuonna 2020..............................................................................................100 
Selvitysmiehen arvio alasta...........................................................................................102 

OIKEUSPSYKIATRIA................................................................................................... 104 
Ylilääkärin näkemyksiä .................................................................................................104 
Arvio alasta vuonna 2020..............................................................................................104 
Selvitysmiehen arvio alasta...........................................................................................105 

ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA SEKÄ KÄSIKIRURGIA..................................... 106 
Ylilääkärihaastattelu .....................................................................................................106 
Arvio alasta vuonna 2020..............................................................................................110 
Selvitysmiehen arvio alasta...........................................................................................114 

PATOLOGIA................................................................................................................. 116 
Ylilääkärien näkemyksiä ...............................................................................................116 
Arvio alasta vuonna 2020..............................................................................................116 
Selvitysmiehen arvio alasta...........................................................................................117 

PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIEDE................................................................................ 118 
Ylilääkärin näkemyksiä .................................................................................................118 
Arvio alasta vuonna 2020..............................................................................................118 
Selvitysmiehen arvio alasta...........................................................................................119 

PLASTIIKKAKIRURGIA................................................................................................ 120 
Ylilääkärin näkemyksiä .................................................................................................120 
Arvio alasta vuonna 2020..............................................................................................120 
Selvitysmiehen arvio alasta...........................................................................................121 

 



 

PSYKIATRIA................................................................................................................. 122 
Ylilääkärihaastattelu .....................................................................................................122 
Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä ..................................................................125 
Arvio alasta vuonna 2020..............................................................................................126 
Selvitysmiehen arvio alasta...........................................................................................128 

RADIOLOGIA ............................................................................................................... 130 
Ylilääkärien näkemyksiä ...............................................................................................130 
Arvio alasta vuonna 2020..............................................................................................130 
Selvitysmiehen arvio alasta...........................................................................................131 

REUMATOLOGIA......................................................................................................... 132 
Ylilääkärin näkemyksiä .................................................................................................132 
Arvio alasta vuonna 2020..............................................................................................132 
Selvitysmiehen arvio alasta...........................................................................................133 

SILMÄTAUDIT.............................................................................................................. 134 
Ylilääkärien näkemyksiä ...............................................................................................134 
Arvio alasta vuonna 2020..............................................................................................134 
Selvitysmiehen arvio alasta...........................................................................................135 

SISÄTAUTIALAT JA SISÄTAUDIT .............................................................................. 136 
Ylilääkärihaastattelu .....................................................................................................136 
Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä ..................................................................140 
Arvio alasta vuonna 2020..............................................................................................140 
Selvitysmiehen arvio alasta...........................................................................................144 

SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGIA ............................................................................. 146 
Ylilääkärin näkemyksiä .................................................................................................146 
Arvio alasta vuonna 2020..............................................................................................146 
Selvitysmiehen arvio alasta...........................................................................................147 

SYÖPÄTAUDIT ............................................................................................................ 148 
Ylilääkärihaastattelu .....................................................................................................148 
Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä ..................................................................151 
Arvio alasta vuonna 2020..............................................................................................151 
Selvitysmiehen arvio alasta...........................................................................................153 

UROLOGIA................................................................................................................... 154 
Ylilääkärin näkemyksiä .................................................................................................154 
Arvio alasta vuonna 2020..............................................................................................154 
Selvitysmiehen arvio alasta...........................................................................................155 

VERISUONIKIRURGIA ................................................................................................ 156 
Ylilääkärin näkemyksiä .................................................................................................156 
Arvio alasta vuonna 2020..............................................................................................156 
Selvitysmiehen arvio alasta...........................................................................................157 

SELVITYKSEN YHTEENVETO................................................................................... 158 
KYSin erityisvastuualueen tilanne vuoteen 2020.............................................................158 
Kuopion yliopiston lääkäri- ja erikoislääkärikoulutus ........................................................159 
Erikoisalakohtaiset arviot vuoteen 2020 .........................................................................161 

TAUSTAKIRJALLISUUTTA.......................................................................................... 164 



SELVITYKSEN TAUSTAA 
 

Suomalainen terveydenhuolto on ollut viimeisten vuosien aikana suurten 

muutospaineiden kohteena. Monin paikoin terveydenhuollon henkilökunnasta 

on ollut pula, vaikka samaan aikaan esimerkiksi lääkäreitä on enemmän kuin 

koskaan aikaisemmin. Uudet hoitomuodot, väestön ikääntyminen ja 

vaatimustason kasvu ovat kuitenkin lisänneet terveydenhuollon työpainetta. 

 

Suomessa terveydenhuolto on hallinnollisesti jaettu viiden yliopistollisen 

sairaalan muodostamiin erityisvastuualueisiin. Koulutusvastuu on jaettu viidelle 

lääketieteelliselle tiedekunnalle, jotka toimivat yhteistyössä yliopistollisten 

keskussairaaloiden kanssa omilla vastuualueillaan. Erikoislääkärikoulutusta on 

tähän saakka hallinnoinut opetusministeriö (OPM) yhteistyössä sosiaali- ja 

terveysministeriön (STM) kanssa. STM on määritellyt koulutuksen tarpeen ja 

OPM on neuvotellut yliopistojen kanssa koulutuksen järjestämisestä. 

Lääketieteellisten tiedekuntien yhteydessä on toiminut viisi alueellista 

neuvottelukuntaa, joiden tehtävänä on toimia alueellisena yhteistyöelimenä 

erikoislääkärikoulutuksen määrällisessä ja laadullisessa kehittämisessä. Lisäksi 

alueellisten neuvottelukuntien tehtävänä on laatia selvitykset koulutuspaikkojen 

saatavuudesta. Todellisuudessa erikoislääkärikoulutuksen määrää ovat 

kuitenkin hallinnoineet lähinnä sairaanhoitopiirit erikoistuvien lääkärien virkojen 

määriä säätelemällä neuvottelukuntien jäädessä neuvoa-antaviksi elimiksi. 

 

Valtakunnan tasolla erikoislääkäritilannetta on viimeisten vuosikymmenien 

aikana selvitetty useiden eri tahojen puolesta. Syksyllä 2007 jätettiin OPM:lle ja 

STM:lle johtajaylilääkäri Hannu Puolijoen ja professori Anja Tuulosen tekemä 

selvitys suomalaisesta erikoislääkäri ja �–hammaslääkärikoulutuksesta. 

Selvityksessä esitettiin erikoislääkärikoulutukseen useita uudistuksia 

esimerkiksi lainsäädäntöön, koulutusstrategiaan, koulutuksen rahoitukseen ja 

koulutuksen laadun arviointiin. Esityksessä muun muassa esitettiin 

vanhuspsykiatrian ja päivystyslääketieteen erikoisalan sekä päihdehuollon 

lisäkoulutusohjelman perustamista. Erikoisalakohtaisia uudistuksia ehdotettiin 
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erityisesti kirurgiaan ja sisätauteihin. Raportista käydyn keskustelun jälkeen 

lääketieteellisten tiedekuntien dekaanit ovat tekemässä selvityksen pohjalta 

esitystä OPM:lle ja STM:lle niistä konkreettisista muutoksista, joita 

erikoislääkärikoulutukseen tulee tehdä. Dekaanit ovat tätä selvitystä tehdessä 

vielä valmistelemassa ehdotustaan. Selvityksen loppuraporttia kirjoitettaessa 

näyttäisi siltä, että sisätaudeilla, kirurgialla ja psykiatrilla pyritään lisäämään 

yleisosaamista. Lisäksi monilla erikoisaloilla aiemmin olleet suppeat erikoisalat 

olisivat palaamassa osaksi tutkintojärjestelmää. Mahdolliset uudistukset 

vaikuttavat myös tämän selvityksen tuloksiin tulevaisuudessa. 

 

Vuonna 2007 tehtiin Turun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella 

erikoisalakohtainen selvitys erikoislääkäritilanteesta vuonna 2020. Tuon 

selvityksen taustalla oli tarve selvittää mahdollisia tulevaisuuden ongelmakohtia, 

jolloin sairaanhoitopiireillä olisi mahdollisuus ennakoida tarvittavia muutoksia 

esimerkiksi virkapohjia suunnitellessa. Selvitys on osoittautunut 

käyttökelpoiseksi työkaluksi ja tästä syystä myös Kuopion yliopistollisen 

sairaalan (KYS) erityisvastuualueen (erva-alue) erikoislääkäritilanne haluttiin 

selvittää Turun alueen selvitystä vastaavasti. 

 

KYSin erityisvastuualue koostuu viidestä sairaanhoitopiiristä: Etelä-Savon, Itä- 

Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireistä. 

Itä-Suomen alue on ollut lääkäritilanteen suhteen monin paikoin selkeästi muuta 

Suomea heikommassa asemassa (esim. Vänskä 2008). Vaikka Pohjois-Savon 

sairaanhoitopiirin lääkäritilanne on viime vuosina ollut valtakunnallisellakin 

tasolla hyvä, erityisesti itäisessä Pohjois-Karjalan sekä pienissä Itä- ja Etelä-

Savon sairaanhoitopiireissä on monilla aloilla ollut vaikeuksia lääkärityövoiman 

rekrytoinnissa. Viime vuosina on keskusteltu kahden viimeksi mainitun 

yhdistämisestä riittävän väestöpohjan turvaamiseksi. Selvityksen teon aikana 

keskusteluun on noussut myös mahdollisuus muodostaa KYSin ympärille yksi 

suurempi sairaanhoitopiiri, joka muodostuisi nykyisistä Etelä-, Itä- ja Pohjois-

Savon sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireistä. Tässä selvityksessä 
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sairaanhoitopiirejä kuitenkin käsitellään itsenäisinä osina KYSin 

erityisvastuualuetta ottamatta tarkemmin kantaa niiden tulevaisuuteen. 

 

KYSin erityisvastuualueella oman haasteensa selvitykseen tuo alueen 

heterogeenisyys. Sairaanhoitopiirien väliset erot esimerkiksi lääkärien 

rekrytoinnissa ja virkojen täyttöasteessa ovat suuria. Toisaalta varsinkin Keski-

Suomen sairaanhoitopiiri, vaikka se hallinnollisesti kuuluu KYSin 

erityisvastuualueeseen, on keskeisen sijaintinsa vuoksi suurelta osin myös 

muiden, erityisesti Tampereen yliopistosairaalapiirin vaikutusalueella. 

Haasteena selvityksessä on myös lääkärityövoiman liikkuvuus. Erityisesti Keski-

Suomen sairaanhoitopiirin lääkärikunta koostuu useista eri yliopistoista 

valmistuneista lääkäreistä. Lääkärien liikkumiseen ja erityisesti syrjäseutujen 

rekrytointiongelmiin vaikuttavat suuresti myös muut tekijät, kuten esimerkiksi 

lääkärien puolisojen ammatit, joita ei tämän selvityksen puitteissa lähdetty 

selvittämään. 
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SELVITYKSEN TAVOITTEET 
 

1. Tavoitteena on tuottaa KYSin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien 

käyttöön tietoa yksittäisten erikoisalojen erikoislääkärimääristä ja niiden 

kehityksestä vuoteen 2020. 

 

2. Tavoitteena on kartoittaa erikoislääkärien työtilaisuudet ja niiden 

täyttöaste. 

 

3. Tavoitteena on arvioida erikoisalakohtaisesti eläkepoistuman ja 

erikoislääkärituotoksen suhdetta nykyisellä koulutusvolyymilla ja toisaalta 

arvioida erikoislääkäritarvetta alojen ylilääkärien arvion perusteella 

vuonna 2020. 

 

4. Tavoitteena on arvioida erikoisalakohtaisesti erikoistumisvirkojen 

riittävyyttä KYSin erityisvastuualueen sairaaloissa alueelliset tarpeet 

huomioiden. 

 

AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

Tilastoaineisto 
 

Selvityksen tilastoaineistona on käytetty Suomen Lääkäriliiton (SLL) tietokantaa 

1.1.2009 tilanteen mukaan. SLL:lla on kattava ja ajantasainen lääkäreitä 

koskeva tietokanta, johon he saavat lääkärien valmistumistiedot ja 

erikoisalapäivitykset esimerkiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirastolta (Valvira, entinen TEO), jolla on viranomaisena velvollisuus 

ylläpitää lain edellyttämää rekisteriä terveydenhuollon ammattihenkilöistä. 

Selvitystä varten SLL:stä on saatu KYSin erityisvastuualueen viiden 

sairaanhoitopiirin (Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Itä-Savon, Etelä-Savon ja 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirit) alueella asuvien lääkärien tiedot sekä Kuopion 

yliopistosta erikoislääkäriksi valmistuneiden lääkärien tiedot. Selvityksen 
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pohjana on päädytty käyttämään asuinosoitteeseen perustuvaa tietokantaa, 

koska se on kaikista ajantasaisin. Tämän lisäksi selvityksen tueksi on saatu 

myös Kunnallisen Työmarkkinalaitoksen (KT) KYSin erityisvastuualueen 

sairaalalääkärien työvoimatilannetta koskeva aineisto. Kunnallinen 

työmarkkinalaitos selvittää vuosittain varsin tarkasti sairaaloiden 

lääkärityövoimatilanteen. KT ei kuitenkaan halua julkaista tietojaan 

sairaanhoitopiireittäin, joten aineistoa käsitellään tässä selvityksessä 

erityisvastuualueen tasolla. 

 

Selvityksessä on keskitytty vain erikoissairaanhoidon erikoisaloihin. Tästä 

syystä muun muassa geriatrian, liikuntalääketieteen, terveydenhuollon, 

työterveyshuollon ja yleislääketieteen tilannetta ei lähdetty tämän selvityksen 

puitteissa arvioimaan. Lisäksi erilaisista syistä selvityksestä on jätetty pois myös 

muutamia muita, lähinnä pieniä erikoisaloja. 

 

SLL:n tilastoissa erikoislääkärien ikä on rajattu 30-62 -vuotiaisiin 

erikoislääkäreihin. Syynä tähän on SLL:n tilasto työikäisistä lääkäreistä, joka 

ulottuu 62-vuotiaisiin. SLL:n tilaston mukaan pitkänajan keskimääräinen 

lääkärien vanhuuseläkkeelle siirtymisikä on 63 vuotta. Sairaseläkkeet, osa-

aikaeläkkeet ja muut työelämästä poissiirtymisen syyt huomioiden eläkeikä olisi 

alhaisempi, noin 60 vuotta. Toisaalta on paljon lääkäreitä, jotka jatkavat 

yksityisvastaanoton pitämistä myös eläkeiän jälkeen. Vanhemmat ikäluokat olisi 

voitu ottaa mukaan tarkasteluun, mutta se olisi vaatinut runsaasti lisätyötä, eikä 

sitä katsottu tämän selvityksen puitteissa tarpeelliseksi. 

 

Erikoisalakohtaiset ikäjakaumat on esitetty kunkin erikoisalan kohdalla 

taulukoissa, joista selviää myös kuinka monta erikoislääkäriä kuhunkin 

ikäluokkaan kuuluu. 
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Ylilääkärikysely/ylilääkärihaastattelu 
 

Selvityksen pohjaksi on tehty kysely KYSin erityisvastuualueen ylilääkäreille. 

Kyselyssä on käytetty ohjausryhmän hyväksymää kyselykaavaketta. Kaavake 

on lähetetty Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella erikseen valituille 

professoreille/ylilääkäreille. Jokaisella erikoisalalla kysely on pyritty 

kohdistamaan erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilölle. Muissa 

sairaanhoitopiireissä kysely on toteutettu lähettämällä kysely sairaanhoitopiirin 

keskussairaalan johtajaylilääkärille, jota on pyydetty jakamaan kysely 

sairaalansa erikoisalojen ylilääkäreille/vastaaville lääkäreille. 

 

Kymmenelle erikoisalalle (anestesiologia ja tehohoito, fysiatria, kardiologia 

kirurgia ja yleiskirurgia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, nuorisopsykiatria 

ortopedia ja käsikirurgia, psykiatria, sisätautialat ja sisätaudit sekä syöpätaudit) 

on kyselyn lisäksi toteutettu 1-2 tunnin professorin tai erikoislääkärikoulutuksen 

koulutusvastaavan haastattelu. Erikoisalat on valittu kyselyn vastausten pohjalta 

ohjausryhmän arvion perusteella. Perusteena ovat olleet toisaalta alan 

suuruus/merkittävyys ja toisaalta alan erityisongelmat. Kymmenen haastatellun 

erikoisalan osalta kyselyn tulokset on kirjoitettu auki, kun muiden alojen osalta 

on tyydytty keskeisten tietojen keräämiseen. Haastatteluissa on myös selvitetty 

koulutusvastaavien näkemyksiä omien alojensa tulevaisuudesta. 

 

Menetelmät 
 

Kaikista erikoisaloista on kerätty taulukkoon alan ikärakenne, josta on arvioitu 

eläkepoistuma vuoden 2020 loppuun. Oletuksena on ollut, että lääkärit jäävät 

eläkkeelle saavuttaessaan 63 vuoden iän. Ikärakennetta kuvaavat taulukot on 

esitetty myös koko erityisvastuualuetta koskien sekä sairaanhoitopiireittäin. 

Näissä taulukoissa ovat mukana kaikki alueen erikoislääkärit mukaan lukien 

tämän selvityksen ulkopuolelle muuten jäävät erikoisalat. Erityisvastuualuetta 

kuvaavassa taulukossa on esitetty myös sukupuolirakenne.  
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Kaikista erikoisaloista on tehty kaavio, josta nähdään tämän hetken 

koulutusvolyymi. Koulutusvolyymit perustuvat SLL:n tilastoihin 

erikoislääkäritutkinnoista vuosina 1999-2008. Koulutusvolyymien laskennassa 

on käytetty SLL:n tilastoja, koska Kuopion yliopistosta ei saatu luotettavaa 

tilastoa erikoislääkäritutkinnoista. 

 

Eläkepoistuman, nykykoulutusvolyymin ja ylilääkärien arvioiman 

erikoislääkäritarpeen perusteella on tehty erikoisalakohtaiset kaaviot, joista 

nähdään kunkin alan erikoislääkärimäärän kehitys nykykoulutusvolyymilla ja 

toisaalta ylilääkärien arvioiman tarpeen perusteella vuoteen 2020. Ylilääkärien 

arvioima tarve on ilmoitettu painotettuna prosenttilukuna verrattuna nykyiseen 

erikoislääkäritilanteeseen. Prosenttilukua on painotettu siten, että 

koulutusvastaavien antamia arvioita on painotettu vastaamaan 1/2 

kokonaisarviosta. Mikäli alalta on saatu kahden ylilääkärin vastaukset, on 

koulutusvastaavan antamaa arviota painotettu vastaamaan 2/3 

kokonaisarviosta. 

 

Kaavioissa on esitetty erikoisalakohtaisesti myös lääkärien liikkuvuutta 

arvioivalla liikkuvuuskertoimella korjatut arviot nykykoulutusvolyymin 

vaikutuksesta erikoislääkärimäärän kehitykseen. 

 

KYSin erva-alueella asuvien osuus KY:sta 
valmistuneista erikoislääkäreistä Liikkuvuuskerroin  = 
KY:sta valmistuneiden osuus KYSin erva-alueella 
asuvista erikoislääkäreistä 

 

Kertoimet on laskettu SLL:n tilastoista 32-52 -vuotiaiden lääkärien mukaan. 

Näin on varmistuttu siitä, että voidaan tarkastella mahdollisimman suurta 

joukkoa siten, että kaikilla tarkasteluvälin erikoislääkäreistä on ollut 

mahdollisuus valmistua erikoislääkäriksi Kuopion yliopistosta. Luotettavaa 

tilastoa kaikkien Kuopiosta valmistuneiden erikoislääkärien sijoittumisesta ei 

tämän selvityksen puitteissa ollut käytettävissä. Kerrointa ei ole käytetty niiden 

erikoisalojen kohdalla, joissa Lääkäriliiton tilastojen mukaan Kuopiosta on 

valmistunut vähemmän kuin kymmenen 32-52-vuotiasta erikoislääkäriä.  
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Kuopion yliopiston erikoislääkärituotannossa on arvioitu viimeisen 10 vuoden 

keskimääräistä vuosituotosta. Kuitenkin joillain aloilla erikoislääkärituotos on 

muuttunut dramaattisesti joko koulutusmäärien muuttumisen tai erikoistuvien 

lääkärien katoamisen vuoksi. Näissä tapauksissa käytetty tarkasteluväli on 

harkittu tapauskohtaisesti. Muutamilla erikoisaloilla Kuopion yliopistossa on 

järjestetty koulutusta vasta edellisen asetusmuutoksen jälkeen ja tällöin 

keskiarvo on laskettu pääsääntöisesti vuodesta 2003 alkaen. Joillain 

erikoisaloilla uuden asetuksen mukaisia tutkintoja on suoritettu jo ennen tätä 

vuotta ja niissä tapauksissa keskiarvo on laskettu siitä vuodesta alkaen, jolloin 

ensimmäinen erikoislääkäri on valmistunut.  

 

Selvitys 
 

Selvitys on tehty yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja Kuopion yliopiston 

lääketieteellisen tiedekunnan kanssa syksyn 2008 ja kevään 2009 aikana. 

 

Selvitysmiehenä on toiminut lääketieteen lisensiaatti Teppo Heikkilä. Häntä 

ohjaamassa ja tukemassa on ollut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet 

johtajaylilääkäri Jorma Penttinen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä, professori 

Heikki Löppönen Kuopion yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta ja 

lääketieteen tohtori Harri Hyppölä KYSin sisätautiklinikasta. 
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LÄÄKETIETEEN PERUSOPETUS KUOPION YLIOPISTOSSA 
 

Lääketieteen opiskelijoiden määrät ovat muuttuneet viime vuosien aikana 

huomattavasti. Laman aiheuttaessa lääkärityöttömyyttä lääketieteen 

opiskelijoiden sisäänottoa vähennettiin vuonna 1993 noin 500:sta 350:een 

vuodessa. Laman loppuessa myös lääkärien tarve lähti kasvamaan nopeassa 

tahdissa ja samalla lääketieteen opiskelijamääriä kasvatettiin voimakkaasti 

2000-luvun alussa. Kuopion lääketieteellisestä tiedekunnasta on tämän 

kehityksen myötä tullut vuosittaisella sisäänotolla mitattuna Suomen suurin 

lääketieteellinen tiedekunta. Pienennettyjen kurssikokojen aikana opiskelleet 

lääkärit ovat alkaneet valmistua nyt erikoislääkäreiksi ja lähivuosina uusia 

erikoislääkäreitä valmistuu aikaisempaa vähemmän. Suuret opiskelijakurssit 

ovat tätä selvitystä tehdessä alkaneet valmistua lääketieteen lisensiaateiksi, 

mikä tulee tulevaisuudessa heijastumaan erityisesti erikoistuvien lääkärien ja 

myöhemmin myös erikoislääkärien työtilanteeseen alueella. 
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ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS KUOPION YLIOPISTOSSA 
 

Kuopion yliopistosta valmistui vuosina 1998-2008 keskimäärin 77 

erikoislääkäriä vuodessa. Vuodesta 2006 alkaen erikoislääkäreitä on 

valmistunut vuosittain noin 55-65. Tämä heijastaa todennäköisesti 90-luvun 

alun perusopetuksen sisäänoton vähentämistä. Toisaalta 

erikoislääkärituotoksen vähenemiseen on vaikuttanut erikoislääkärikoulutuksen 

asetusmuutos, jonka siirtymäaika loppui vuonna 2005. Tuon jälkeen erityisesti 

kirurgiassa niin sanottujen kaksoistutkintojen määrä on vähentynyt, koska 

aikaisemmille suppeille erikoisaloille on voinut erikoistua suoraan. Valmistuvien 

lääketieteen lisensiaattien määrä kasvaa lähivuosina, kun suuremmat kurssit 

alkavat valmistua. On todennäköistä, että erikoislääkärituotos pysyy muutaman 

vuoden ajan matalammalla tasolla, mutta lähtee sitten nousuun perusopetuksen 

sisäänoton kasvattamista heijastellen, mikäli erikoislääkärikoulutuksen 

koulutusvirkojen määrä myös lisääntyy. 
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ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE KYSIN 
ERITYISVASTUUALUEELLA 
 

Lääkäriliiton tilaston mukaan KYSin erityisvastuualueella asui vuoden 2008 

lopussa 1577 erikoislääkäriä. Näistä 49,5% oli naisia. Naisten osuus korostuu 

nuoremmissa ikäluokissa ja ylittää lähivuosina mieslääkärien osuuden kaikista 

alueen lääkäreistä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella asui 707 

erikoislääkäriä, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella 229, Itä-Savon 

sairaanhoitopiirin alueella 78, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella 153 ja 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 410 erikoislääkäriä. Oheisissa 

kuvaajissa on esitetty KYSin erityisvastuualueen sekä alueen 

sairaanhoitopiirien erikoislääkärien ikäjakaumat. Erityisvastuualueen taulukossa 

on esitetty myös sukupuolijakauma. 

 

Koko erityisvastuualueen alueelta vuoteen 2020 mennessä jää eläkkeelle 45% 

nykyisestä erikoislääkärimäärästä. Tämä tarkoittaisi noin 58 

erikoislääkäriä/vuosi. Eläkepoistumassa on sairaanhoitopiirikohtaista vaihtelua. 

Vuoteen 2020 mennessä Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä jää eläkkeelle 56% ja 

Itä-Savon sairaanhoitopiiristä 51% nykyisestä erikoislääkärimäärästä, kun 

vastaavat osuudet ovat Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä 47%, Keski-

Suomen sairaanhoitopiirissä 45% ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 40% 

nykyisistä erikoislääkäreistä. 
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Kunnallinen Työmarkkinalaitos (KT) selvittää vuosittain sairaalalääkärien 

työvoimatilanteen. Selvitys perustuu yhtenä päivänä tarkasteltavaan 

tilanteeseen kaikissa Suomen sairaaloissa. Raportista ei käy ilmi, onko tehtävää 

hoitava lääkäri muodollisesti pätevä hoitamaan tehtäväänsä, joten siitä ei voida 

tehdä suoria johtopäätöksiä eri erikoisalojen erikoislääkärivajeesta. KT ei halua 

julkaista sairaanhoitopiirikohtaisia tietoja, joten tilastoa on käsitelty tässä 

erityisvastuualueen tasolla. Vuoden 2008 erikoisalakohtaista tilannetta ei tämän 

selvityksen valmistuessa ole vielä julkaistu. 

 

Lokakuussa 2007 oli KYSin erityisvastuualueen sairaaloissa kokonaan 

hoitamatta yhteensä 65,7 erikoislääkärin ja 23,0 erikoistuvan lääkärin virkaa. 

Erikoislääkärien tehtävien osalta suurin vaje oli psykiatrian (8  erikoislääkärin 

virkaa täysin hoitamatta), radiologian (5 erikoislääkärin virkaa täysin hoitamatta) 

sekä anestesiologian ja tehohoidon (5 erikoislääkärin virkaa täysin hoitamatta) 

erikoisaloilla. (Kunnallinen Työmarkkinalaitos 2008) 
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KYS:n erityisvastuualueen sairaaloiden kokonaan hoitamatta olleet 
erikoislääkärien virat ja toimet (Kunnallinen Työmarkkinalaitos 3.10.2007) 
Erikoisala Hoitamatta olleet 

virat ja toimet (kpl) 
Hoitamatta olleet 
virat ja toimet (%) 

Gastroenterologia 2 25,0 

Plastiikkakirurgia 1,5 25,0 

Urologia 2,4 24,0 

Syöpätaudit 4,6 23,5 

Nuorisopsykiatria 3,5 23,2 

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 2 16,7 

Gastroenterologinen kirurgia 3 15,0 

Lastenpsykiatria 3 14,4 

Kliininen hematologia 1 14,3 

Lastenkirurgia 1 14,3 

Silmätaudit 4 13,1 

Lastenneurologia 1 11,1 

Yleiskirurgia 1 11,1 

Kliininen neurofysiologia 1,1 11,0 

Patologia 2 10,0 

Verisuonikirurgia 1 9,5 

Ihotaudit ja allergologia 1,5 9,1 

Psykiatria 8 8,6 

Radiologia 5 8,5 

Kaikki 65,7 7,8 

Naistentaudit ja synnytykset 3 7,6 

Anestesiologia ja tehohoito 5 6,6 

Lastentaudit 2 5,4 

Kardiologia 1 5,0 

Ortopedia ja traumatologia 2 3,8 

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 1 3,7 

Neurologia 1 3,3 

Keuhkosairaudet 1 3,2 

Sisätaudit 1 2,5 
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ERIKOISLÄÄKÄRIMÄÄRÄN KEHITYS VUOTEEN 2020 
KYSIN ERITYISVASTUUALUEELLA 
 
Työvoiman liikkuvuus on nykyisin suurta. Tämä koskee myös lääkärikuntaa. 

Lääkäriliiton tilastojen mukaan KYSin erityisvastuualueella asuvista 32-52-

vuotiaista erikoislääkäreistä 72% oli valmistunut erikoislääkäriksi Kuopion 

yliopistosta. Tässä oli voimakkaita sairaanhoitopiirikohtaisia eroja siten, että 

Kuopion yliopistossa valmistuneiden erikoislääkärien osuus oli Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirissä 37%, Itä-Savon sairaanhoitopiirissä 67%, Etelä-Savon 

sairaanhoitopiirissä 70%, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä 73% ja Pohjois-

Savon sairaanhoitopiirissä 90% erityisvastuualueen 32-52-vuotiaista 

erikoislääkäreistä. 

 

Vastaavasti KYSin erityisvastuualueella asui tällä hetkellä 74% Kuopion 

yliopistosta valmistuneista 32-52-vuotiaista erikoislääkäreistä. Pohjois-Savon 

sairaanhoitopiirin alueella asui 44%, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella 

11%, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 10%, Etelä-Savon 

sairaanhoitopiirin alueella 5% ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella 3% 

Kuopion yliopistosta valmistuneista 32-52-vuotiaista erikoislääkäreistä. 

Työvoiman liikkuvuudessa on myös suuria erikoisalakohtaisia eroja. Tämä käy 

ilmi tarkasteltaessa erikoisalakohtaisia liikkuvuuskertoimia. Esimerkiksi 

sisätautien liikkuvuuskerroin on 1,53 kun anestesiologiassa ja tehohoidossa se 

on 0,91. 

 

Jos Kuopion yliopiston vuosituotokseksi vuoteen 2020 arvioidaan 77 ja 

keskimääräiseksi eläkepoistumaksi 58 erikoislääkäriä/vuosi, saadaan 

nettotuotokseksi 19 (77-58) erikoislääkäriä/vuosi. Tällä tuotantotahdilla olisi 

vuonna 2020 KYSin erityisvastuualueelle tullut 228 erikoislääkärin lisäys. 

Kuopion yliopistosta valmistuneista 32-52-vuotiaista erikoislääkäreistä 74% 

asuu tällä hetkellä KYSin erityisvastuualueella ja saman ikäisistä alueella 

asuvista erikoislääkäreistä 72% on valmistunut Kuopion yliopistosta. Näistä 

osuuksista lasketulla liikkuvuuskertoimella (1,03) korjattu tuotos on 79 
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erikoislääkäriä/vuosi, jolloin nettotuotokseksi saadaan 21 (79-58) 

erikoislääkäriä/vuosi. Tällöin KYSin erva-alueen erikoislääkärimäärä olisi 

vuonna 2020 kasvanut 1823:een.  

 

 
 

KYSin erityisvastuualueella asuu 1159 tässä selvityksessä mukana olevien 

alojen erikoislääkäriä. Erikoislääkärien ikä- ja sukupuolijakauma on esitetty 

oheisessa taulukossa. Vuoteen 2020 alueen eläkepoistuma on keskimäärin 

noin 41 erikoislääkäriä vuodessa. Eläkepoistuma kiihtyy jakson loppua kohti. 
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Kyseessä olevilla aloilla valmistui Kuopion yliopistosta vuosina 1998-2008 

keskimäärin noin 56 erikoislääkäriä vuodessa. Näin ollen nettotuotokseksi 

saadaan 15 (56-41) erikoislääkäriä/vuosi, mikä tarkoittaisi 180 erikoislääkärin 

tuotosta vuoteen 2020 mennessä. Erityisvastuualueella asuvista näiden alojen 

32-52-vuotiaista erikoislääkäreistä 69% on valmistunut Kuopion yliopistosta. 

Samojen alojen saman ikäisistä Kuopion yliopistosta valmistuneista lääkäreistä 

80% asuu KYSin erityisvastuualueella. Näistä osuuksista laskettu 

liikkuvuuskerroin on 1,16. Liikkuvuuskertoimella korjattu tuotos on noin 65,6 

selvityksessä mukana olevien alojen erikoislääkäriä vuodessa. Tämä tarkoittaisi 

1453 erikoislääkäriä vuonna 2020. Selvityksessä mukana olevien erikoisalojen 

ylilääkärien arvioiden perusteella laskettu erikoislääkäritarve vuonna 2020 olisi 

1501 erikoislääkäriä, mikä on 130% alojen nykyisestä yhteenlasketusta 

erikoislääkärimäärästä.  

 

 
 

Jos selvityksen ulkopuolella olevien erikoisalojen tarpeen vuonna 2020 

arvioidaan olevan sama kuin selvityksessä mukana olevien, erikoislääkäritarve 

KYSin erityisvastuualueella vuonna 2020 olisi 2050 erikoislääkäriä. Tämä on 

työvoiman liikkuvuuden vaikutus huomioiden 227 erikoislääkäriä enemmän kuin 

nykyinen koulutusvolyymi tuottaisi. 
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VIRHELÄHTEITÄ 
 

Tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeaa. Erityisesti lääkärityövoiman 

tarpeen ja riittävyyden arvioinnissa on suuria haasteita. Tulevaisuutta 

ennustettaessa on lähtökohtana oltava toisaalta lähimenneisyys ja toisaalta 

nykyinen tilanne, mikä on ollut myös tämän selvityksen lähtökohta. 

Suomalainen terveydenhuolto on kuitenkin ollut viimeisten vuosien aikana 

jatkuvassa käymistilassa ja on nähtävissä, että siinä on tapahtumassa 

muutoksia seuraavan reilun kymmenen vuoden aikana. Näitä mahdollisia 

muutoksia ei lähdetty tämän selvityksen puitteissa arvioimaan muutoin kuin 

ylilääkärihaastattelujen yhteydessä. 

 

Työvoiman liikkuvuutta ja Kuopion yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 

erikoislääkärituotoksen vaikutusta erityisvastuualueen erikoislääkäritilanteeseen 

on vaikea arvioida. Erityisesti tämä korostuu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 

alueella, jonka erikoislääkäreistä vain 37% on valmistunut Kuopion yliopistosta. 

Liikkuvuuden vaikutusta on tässä selvityksessä pyritty ennustamaan 

käyttämällä erikoisalakohtaista liikkuvuuskerrointa. Kertoimeen voi kuitenkin 

liittyä virhelähteitä. Liikkuvuus ei mahdollisesti ole tulevaisuudessa samanlaista 

kuin nyt tai menneisyydessä. Liikkuvuuskertoimien laskentaan käytetyt tilastot 

ovat poikkileikkauksia alueen erikoislääkäritilanteesta, jolloin ne eivät 

välttämättä kerro pitkän aikavälin tilanteesta. Tilastoihin voi liittyä myös 

erikoisalakohtaisia tekijöitä, jotka eivät käy niistä ilmi. Liikkuvuuskertoimiin voi 

näistä syistä liittyä harhaa, ja niiden todellinen merkitsevyys on arvioitava 

erikoisalakohtaisesti. 

 

Selvitystä varten Lääkäriliiton tietokannoista on haettu tilastot lääkärien 

asuinpaikan mukaan. Mikäli erikoislääkäri asuu eri sairaanhoitopiirin alueella 

kuin työskentelee, syntyy systemaattista virhettä. Virheellä ei ole kuitenkaan 

arveltu olevan merkittävää vaikutusta tämän selvityksen kokonaistuloksiin, 

joskin yksittäisillä pienillä erikoisaloilla merkitys voi olla suuri. 
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Mikäli erikoislääkärillä on kaksi tai useampia tutkintoja, on oletuksena että hän 

työskentelee viimeksi suoritetun tutkinnon mukaisella erikoisalalla. Ei voida 

kuitenkaan olla varmoja siitä, tapahtuuko näin todella. Tämä voi tuoda harhaa 

erikoisaloista esitettyihin tilastoihin. Lisäksi tutkintomääriä kuvaavissa tilastoissa 

yhden lääkärin suorittamat useammat tutkinnot näyttäytyvät erillisinä tutkintoina. 

Tällä voi tuoda harhaa erityisesti kirurgian ja sisätautien tilastoihin.  

 

Kaikki vanhat erikoisalat on tässä selvityksessä muutettu vastaamaan vuoden 

1998 asetuksen mukaisia erikoisaloja. Tästä voi seurata tulkintaongelmia 

joidenkin erikoisalojen kohdalla, mutta tämän merkitys on hyvin pieni. Erityisesti 

pienillä erikoisaloilla saattaa erikoislääkärien valmistuminen vaihdella vuosittain, 

jolloin tarkasteluväli ei välttämättä edusta pidemmän ajan keskiarvoa 

erikoislääkärituotoksessa. 

 

Erikoislääkärituotosta laskettaessa on käytetty SLL:n tilastoja, koska Kuopion 

yliopiston tilastoista ei löydy eriteltyinä vanhan opetussuunnitelman mukaisia 

kirurgian ja sisätautien suppeita erikoisaloja. Tilastoissa esiintyy  

tuplaspesialiteetteja, jolloin yhden lääkärin suorittamien tutkintojen määrä voi 

näyttäytyä kahtena erikoislääkärinä. Lääkäriliiton tilastossa, vaikka ne 

perustuvatkin yliopistojen ilmoittamiin tutkintomääriin, voi kuitenkin esiintyä 

puutteita suoritetuissa erikoislääkäritutkinnoissa. 

 

Erikoislääkärituotoksen vaikutusta tarkasteltaessa on huomioitava, että 90-

luvun alkupuolella tapahtunut lääketieteen opiskelijoiden sisäänoton 

vähentäminen tulee mahdollisesti vaikuttamaan vähentyvänä uusien 

erikoislääkärien määränä lähivuosina. Asiaa ei ole otettu huomioon tätä 

selvitystä tehdessä, koska sen vaikutusta yksittäisiin erikoisaloihin ei voida 

arvioida. Erikoislääkärituotos voi joillain erikoisaloilla olla tulevina vuosina 

alhaisempi kuin mitä kuvaajat näyttävät. 

 

Erikoislääkäritarpeen ennuste vuonna 2020 perustuu erikoisalan 

ylilääkärin/ylilääkärien arvioon tulevasta tarpeesta. Se perustuu siis 
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henkilökohtaisiin mielipiteisiin ja on voitu arvioida erikoisalakohtaisesti 

todellisuutta suuremmaksi tai pienemmäksi. Ylilääkärien arvioita on painotettu 

siten, että erikoisalojen koulutusvastaavien vastauksille on annettu muiden 

ylilääkärien vastauksia enemmän painoarvoa. Koulutusvastaavilla on arveltu 

olevan muita ylilääkäreitä parempi kokonaiskäsitys alan tilanteesta ja 

kehityksestä. Kaikilta osin tämä oletus ei kuitenkaan välttämättä pidä 

paikkaansa. 
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ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO 
 

Ylilääkärihaastattelu 

 

Tätä selvitystä varten on haastateltu anestesiologian ja tehohoidon ylilääkäreitä 

Esko Ruokosta ja Pekka Pölöstä. Muiden sairaanhoitopiirien ylilääkärien 

kysymyslomakkeiden vastauksia on käsitelty jäljempänä. 

 

Rekrytointi 

 

KYSin anestesiologien erikoislääkärien virat ovat tällä hetkellä täynnä. Sen 

sijaan erikoistuvien virkoja on täyttämättä, virkoja on viisi, kun taas erikoistuvia 

on tällä hetkellä 12. Jostain syystä erikoistuvien virkoja ei kuitenkaan haluta 

hakea. Sen sijaan Ruokosen ja Pölösen mukaan anestesiologian 

kokonaisvirkamäärä on tällä hetkellä riittämätön hoitamaan vaadittavia tehtäviä. 

Muissa erityisvastuualueen sairaanhoitopiireissä tilanne on vielä tätäkin 

huonompi. Muualla Suomessa virkamäärät ovat väestöpohjat ja toiminta 

huomioidenkin suuremmat. Tarvittavan virkamäärän arviointi on kuitenkin 

hankalaa. Alalla ei ole yhtenäisiä standardeja siitä, kuinka paljon virkoja pitäisi 

olla. Yksi lähtökohta on anestesiologi jokaista leikkaussalia kohden, ottaen 

huomioon päivystyksistä, lomista, koulutuksista ja tutkimustoiminnasta johtuvat 

poissaolot. Lisäksi on paljon myös muita tehtäviä. HUSissa tarvitaan tällä 

hetkellä kaksi anestesiologia hoitamaan yhtä tehtävää ja tämä on tulevaisuutta 

todennäköisesti myös KYSissä. 

 

Jonkin verran anestesiologeja siirtyy jatkuvasti töihin Etelä-Suomeen, jossa 

Ruokosen ja Pölösen mukaan työrasite on jonkin verran pienempi. Tämä 

kehitys ei kuitenkaan tule todennäköisesti jatkumaan loputtomiin, koska Etelä-

Suomen anestesiologimäärä on jossain määrin konsentroitumassa. 
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Alan kehitys 

 

Erityisesti ensi- ja tehohoidon merkitys on kasvanut viime aikoina ja tulee 

entisestään kasvamaan. Päivystystoiminta keskittyy entistä suurempiin 

yksiköihin ja samalla sen vastuulle annetaan yhä enemmän tehtäviä. 

Lisävastuuta on tullut sekä sairaalan sisäpuolisessa että sen ulkopuolisessa 

toiminnassa. Samanlainen keskittyminen on nähtävissä myös operatiivisessa 

toiminnassa. Myös keskussairaaloiden toiminnan supistukset näkyvät heti 

KYSin toiminnassa. Erikoisalan osaamisen tarve on myös lisääntynyt 

huomattavasti niin leikkaussalien kuin teho-osastonkin ulkopuolella 

 

Pitkät päivystysrupeamat ovat Ruokosen ja Pölösen näkemyksen mukaan 

taakse jäänyttä elämää ja tulevaisuudessa niitä on pakko lähteä lyhentämään. 

Tutkimusten mukaan hoitovirheet ja potilaskuolleisuus lisääntyvät päivystysajan 

pidentyessä. Lyhyemmät työrupeamat lisäisivät myös lääkärein viihtyvyyttä ja 

työhön sitoutumista. Ala on naisistunut ja naisten päivystyshalukkuus on ollut 

miehiä vähäisempää. Samalla myös nuoret mieslääkärit haluavat päivystää 

entistä vähemmän. Vanhempia, paljon töitä tekemään tottuneita 

anestesiologeja on piakkoin jäämässä eläkkeelle, eikä heidän työpanostaan 

voida Ruokosen ja Pölösen mukaan korvata yksi yhteen. Anestesiologien tarve 

tulee näistä syistä lisääntymään tulevaisuudessa. 

 

Anestesiologia ja tehohoito on jonkin verran jakautunut toisaalta ensi- ja 

tehohoitoon ja toisaalta leikkausanestesiologiaan ja kivun hoitoon. 

Leikkausanestesiassa on myös jonkin verran subspesialisoitumista esimerkiksi 

sydän-, neuro-, lapsi- ja obstetriseen anestesiologiaan, sekä tarvetta varsinkin 

päivä-/lyhythoitoisen anestesiologian eriytymiseen. Tämä jako ei kuitenkaan 

tule todennäköisesti syvenemään tulevaisuudessa. Sen sijaan ensi- ja tehohoito 

voisi eriytyä enemmänkin omaksi erikoisalakseen, mikäli tähän olisi riittäviä 

resursseja. Kopteritoiminta on tällä hetkellä  KYSin anestesiologian klinikan 

toiminnalle enemmän haitta kuin hyöty, joskin se on osittain rekrytointivaltti. 

Toiminnan järkeistämisen kannalta tavoitteena on ollut, että kopterin lentokenttä 
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sijaitsisi Kuopiossa, jolloin siellä töissä oleva lääkäri voisi toimia muuna aikana  

KYSin ensiapualueella toiminnan ja diagnostiikan tukena. 

 

Päivystyslääketieteen erikoisalalle Ruokonen ja Pölönen eivät näe tarvetta. 

Heidän mukaansa sillä pyritään ainoastaan paikkaamaan epäonnistuneen 

erikoislääkärikoulutuksen puutteita. Päivystyslääketieteen rooli tulee Ruokosen 

ja Pölösen näkemyksen mukaan jäämään joka tapauksessa ohueksi. Harva 

erikoislääkäri jaksaa tehdä etupäivystystä koko uransa ajan. Lisäksi 

päivystyslääkärien tuleva tehtävänkuva on jäänyt varsin epäselväksi. Muiden 

erikoisalojen päivystäjiä tullaan joka tapauksessa tarvitsemaan jatkossakin. 

Ruokosen ja Pölösen mukaan erikoissairaanhoidon päivystystoimintaa pitäisi 

mieluummin kehittää yhteistyössä päivystysalueella toimivien erikoisalojen ja 

ensi- ja tehohoidon kanssa. Päivystystoiminnassa ollaan joka tapauksessa 

tulevaisuudessa organisaatiouudistusten edessä ja päivystyslääketieteen 

tuleminen mukaan ainoastaan hidastaa tätä kehitystä. Tavoitteena pitäisi 

tulevaisuudessa olla päivystystoiminta, joka on resursoitu asiallisesti tilojen ja 

henkilöstön puolesta, jossa on lyhyet työrupeamat, työ on mielekästä ja työtä 

tekevät pääsääntöisesti kokeneet erikoislääkärit. 

 

Yksityissektorin rooli  Kuopiossa on anestesiologiassa ja tehohoidossa ollut 

varsin pieni. Se on myös täysin riippuvainen elektiivisestä leikkaustoiminnasta 

yksityissektorilla. Kuopiossa on tällä hetkellä ainoastaan yksi päätoiminen 

yksityisanestesiologi. Jossain vaiheessa lääkärien siirtymistä privaattiin pidettiin 

jonkin verran uhkana, mutta tällä hetkellä tilanne on toinen. Ruokosen mukaan 

privaattiin siirtyminen on pikemminkin ammatillinen itsemurha kuin houkutteleva 

vaihtoehto. Työ yksityissektorilla on varsin yksinkertaista ja yksioikoista. Ensi- ja 

tehohoito ei joka tapauksessa tule siirtymään yksityissektorille sen raskauden 

vuoksi. 
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Erikoislääkäritarve 

 

Lisääntyvä toiminnan keskittäminen, lisääntynyt työvastuu 

päivystystoiminnassa, alan naisistuminen, päivystyshalukkuuden väheneminen, 

kokeneiden spesialistien jääminen eläkkeelle ja tulevaisuuden mahdolliset 

organisaatiouudistukset päivystystoiminnassa tulevat lisäämään 

anestesiologien tarvetta KYSissä  Ruokosen arvion mukaan vuonna 2020 

tarvitaan 130% nykyisestä erikoislääkärimäärästä. Arvio voi sekä Ruokosen että 

Pölösen mielestä olla jopa hiukan alakanttiin. 

 

Erikoislääkärikoulutus 

 

Ruokosen ja Pölösen mukaan erikoislääkärikoulutus toimii tällä hetkellä 

kohtuullisen hyvin. KYS on sen verran pieni yksikkö, että kaikille voidaan taata 

monipuolinen koulutus ja hyvä ohjaus. Koulutus on myös suunnitelmallisempaa 

kuin monessa muussa yksikössä. Toisaalta yksikön pienuuden myötä koulutus 

on myös aika raskas runsaan päivystysvelvollisuuden vuoksi. 

Koulutusmäärärahat ovat kohtuullisen hyvät, mutta tämä johtuu klinikan 

järjestämistä koulutuksista saaduista varoista, jotka ohjataan omaan koulutus- 

ja tutkimustoimintaan.  

 

Koulutettavia on tällä hetkellä 12. Käytännössä kaikki halukkaat on otettu 

erikoistumaan, mikä toisaalta on myös huono tilanne, koska silloin erikoistuvia 

ei pääse valitsemaan. Toisaalta suurempaan määrään erikoistuvia ei tällä 

hetkellä ehkä olisi koulutusresursseja. Ruokosen ja Pölösen mukaan merkille 

pantavaa on ollut koulutettavien oma-aloitteisuuden väheneminen ja ohjauksen 

tarpeen ja vaatimuksen lisääntyminen. Tämä on osaltaan lisännyt koulutuksen 

haasteita. Ns. 50/50-sääntöä he ovat pitäneet ongelmallisena. Koulutuksen 

lisäksi sääntö haittaa myös tutkimustoimintaa. 
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Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä 
 

Tätä selvitystä varten tehtyyn kyselyyn on saatu vastaukset lisäksi Keski-

Suomen, Mikkelin ja Pohjois-Karjalan keskussairaaloista. 

 

Keskussairaaloiden ylilääkärien vastauksista käy ilmi, että erikoislääkärien virat 

ovat keskussairaaloissa tällä hetkellä jokseenkin hyvin hoidettu. Yhdessä 

sairaalassa virat olivat täynnä ja kahdessa täyttöaste oli noin 70%. Samalla 

kuitenkin esitettiin huoli kohta alkavasta eläkkeelle jäämisestä ja sen 

vaikutuksesta lääkäritilanteeseen. Toisaalta yhdessä vastauksessa 

ikärakenteen arveltiin olevan tällä hetkellä varsin hyvä. Anestesiologitarpeen 

vuonna 2020 arveltiin olevan 70-130%. Yhdessä vastauksessa 

erikoislääkäritarpeen arveltiin supistuvan. Mahdollisen kasvavan tarpeen 

arveltiin liittyvä tehtäväkentän laajenemiseen, päivystyshalukkuuden 

vähenemiseen ja alan naisistumiseen. Supistuvan tarpeen arveltiin johtuvan 

alan keskittymisestä yhä suurempiin yksiköihin. Myös keskussairaaloista 

saaduissa vastauksissa arveltiin olevan järkevää erottaa elektiivinen 

leikkaustoiminta ja päivystystoiminta tulevaisuudessa toisistaan. Ns. 50/50-

sääntöä pidettiin hyvänä uudistuksena. Samalla kuitenkin esitettiin huolta siitä, 

että yliopistoklinikkaa ei kiinnosta olla mukana kehittämässä kuitenkin 

merkittävässä roolissa olevaa keskussairaalajaksoa. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreitä asui vuoden 2008 lopussa 

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella yhteensä 76 (26 naista). 

Seuraavan 12 vuoden aikana näistä jää eläkepoistuman kautta pois 

työelämästä yhteensä 31 (22+9) erikoislääkäriä, eli noin 2,6 

erikoislääkäriä/vuosi. Eläkepoistuma kiihtyy lähestyttäessä vuotta 2020. 
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Kuopion yliopistosta valmistui vuosina 1999-2008 yhteensä 28 erikoislääkäriä, 

eli 2,8/vuosi.  

 

 
 

Jos vuosituotokseksi arvioidaan 2,8 erikoislääkäriä/vuosi, saadaan Kuopion 

yliopiston nettotuotokseksi 0,2 (2,8-2,6) erikoislääkäriä/vuosi. Tällä 

tuotantotahdilla vuonna 2020 olisi erikoislääkärimäärässä tapahtunut 2 

erikoislääkärin lisäys KYSin erva-alueella. Kuopion yliopistosta valmistuneista 

32-52-vuotiaista erikoislääkäreistä 67% asuu tällä hetkellä KYSin erva-alueella 

ja saman ikäisistä erva-alueella asuvista erikoislääkäreistä 74% on valmistunut 

Kuopion yliopistosta. Näistä lasketulla liikkuvuuskertoimella (0,91) korjattu 
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tuotos on 2,5 erikoislääkäriä/vuosi, jolloin nettotuotokseksi saadaan -0,1 (2,5-

2,6) erikoislääkäriä/vuosi. Tällöin vuonna 2020 KYSin erva-alueen 

erikoislääkärimäärä olisi vähentynyt 75:een. Ylilääkärien arvio tarpeesta vuonna 

2020 on 121% nykyisestä erikoislääkärimäärästä. Tämä tarkoittaisi 92 

erikoislääkäriä vuonna 2020. 
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Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Anestesiologian ja tehohoidon tilanne on kaksijakoinen. Toisaalta virat ovat 

KYSissä täynnä ja moneen muuhun alaan verrattuna myös keskussairaaloissa 

tilanne on kohtuullinen. Toisaalta on perusteltua epäillä, onko nykyinen 

virkapohja riittävä toiminnan hyvälaatuiseen pyörittämiseen. Erityisesti KYSissä 

joudutaan tulevaisuudessa vastaamaan lisääntyvästä keskittämisestä tulevaan 

haasteeseen. Tämä toisaalta tehostaa toimintaa ja parantaa sen laatua, mutta 

toisaalta nämä tavoitteet eivät toteudu, mikäli henkilöresursseja ei ole riittävästi. 

Toinen kysymys on se, kuinka päivystystoiminta pitäisi tulevaisuudessa 

organisoida. On ilmeistä, että tarvetta uudelleenorganisoinnille ja esimerkiksi 

päivystysrupeamien lyhentämiselle on. Tähän kysymykseen vastaaminen ei 

kuitenkaan ole tämän selvityksen tehtävä. 
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ENDOKRINOLOGIA 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Tätä selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaus KYSin ylilääkäriltä. 

Vastauksista käy ilmi, että työtilanne endokrinologian osalta on kaksijakoinen. 

KYSin kaikki virat ovat täynnä. Alueen keskussairaaloissa sen sijaan on pulaa 

erikoislääkäreistä ja tämän arvellaan pahenevan lähivuosina. Alueen 

erikoislääkärivajeeksi arvioitiin tällä hetkellä 4 erikoislääkäriä. Alalle olisi 

enemmän halukkaita kuin pienestä koulutuskapasiteetista johtuen voidaan 

ottaa. Tulevaisuudessa erikoislääkärien tarvetta tulee lisäämään erityisesti 

diabeteksen voimakas lisääntyminen. Tarpeeksi vuonna 2020 arvioidaan 130 % 

nykyisestä erikoislääkärimäärästä. Koulutuksessa painotetaan kansallisen ja 

kansainvälisen yhteistyön merkitystä, koska alaan liittyy jonkin verran myös 

harvinaisia sairauksia, jotka pitää osata hoitaa. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 8 endokrinologian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,2 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 0,5 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 12 

erikoislääkäriä. Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 10 erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Alan erikoislääkäreistä on tällä hetkellä pulaa alueen keskussairaaloissa. 

Erikoislääkärien tarve tulee lisäksi kasvamaan diabeteksen yleistymisen myötä. 

Nykyinen koulutusvolyymi näyttäisi kuitenkin vastaavan arvioituun 

erikoislääkäritarpeeseen vuonna 2020. 
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FONIATRIA 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Tätä selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaus KYSin ylilääkäriltä. 

Vastauksista käy ilmi, että työtilanne foniatriassa on kohtuullisen hyvä. 

Erikoistuvalle lääkärille on järjestetty koulutuspaikka virkalääkärien työn osa-

aikaistamisella. Alueen kolmessa keskussairaalassa kiertää yksi konsultoiva 

foniatri. Tulevaisuudessa erikoislääkärien tarvetta lisää potilastapausten 

vaikeutuminen. Tarpeeksi vuonna 2020 arvioidaan 115 % nykyisestä 

erikoislääkärimäärästä. Koulutukseen toivotaan enemmän jouston 

mahdollisuutta koulutuksen riittävyyden varmistamiseksi. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 2 foniatrian erikoislääkäristä ei kumpikaan jää eläkkeelle vuoteen 2020 

mennessä. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 0,1 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 3 

erikoislääkäriä. Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 2 erikoislääkäriä. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Alalla ei ole suuria ongelmia. Nykyinen koulutusvolyymi on sopiva suhteutettuna 

arvioituun tarpeeseen vuonna 2020. Koulutuksen käytännön järjestelyihin tulisi 

kuitenkin kiinnittää huomiota. 



34 

 

FYSIATRIA 
 

Ylilääkärihaastattelu 

 

Tätä selvitystä varten on haastateltu fysiatrian ylilääkäri Olavi Airaksista. 

Muiden sairaanhoitopiirien ylilääkärien kysymyslomakkeiden vastauksia on 

käsitelty jäljempänä. 

 

Rekrytointi 

 

Fysiatrian erikoislääkäreistä on ollut jonkin verran pulaa. KYSissä on tällä 

hetkellä auki kaksi erikoislääkärin virkaa. Nämä on kuitenkin saatu täytettyä 

erikoistuvilla lääkäreillä. Alalle on ollut jonkin verran tulijoita. Erikoistuvien 

lääkärien virat ovat täynnä ja heitä on voitu käyttää myös erikoislääkärien 

sijaisina. Jonoksi asti tulijoita ei kuitenkaan ole ollut. Ala on perinteisesti ollut 

varsin miehinen, mutta viime aikoina myös naisia on ollut tulossa alalle. 

Varsinkin aikaisemmin alalle on hakeuduttu paljon jonkin muun erikoisalan, 

kuten yleislääketieteen kautta. Ikärakenne on varsin vino ja tulevina vuosina 

tulee eläkkeelle jäämään varsin paljon fysiatreja. 

 

Alan kehitys 

 

Fysiatria on erikoisalana varsin nuori. Suomessa sillä on erikoisalana ikää noin 

50 vuotta. Alan kehitys on ollut nopeaa. Rooli tulee tulevaisuudessa myös 

entisestään kasvamaan. Monissa tuki- ja liikuntaelimistön sairauksissa 

konservatiivisen hoidon merkitys on viime aikoina kasvanut ja samalla työnjako 

esimerkiksi ortopedien kanssa on kehittynyt. Yhtenä esimerkkinä tästä on 

KYSiin perustettu selkäkeskus yhteistyössä ortopedien, neurokirurgien ja 

fysiatrien kanssa. Konservatiivinen hoito keskittyy jatkossa entistä enemmän 

fysiatreille kirurgien vastatessa ainoastaan operatiivisesta hoidosta. Lisäksi tuki- 

ja liikuntaelimistön (TULE) sairaudet lisääntyvät väestön vanhetessa. 

 



35 

 

Yksityissektorin rooli fysiatriassa on suuri. Yksityispraktiikka on alan luonteen 

vuoksi helppo perustaa varsin pienin kustannuksin. Mitään erikoisvälineistöä ei 

tarvita. Esimerkiksi yksityiset työterveysklinikat ovat palkanneet mielellään 

fysiatreja. Myös kuntien ostopalvelutoiminta on ollut jatkuvasti kasvussa.  

Fysiatreista on terveyskeskusten ulkopuolisina konsultteina ollut kovaa 

kysyntää, mutta tarjontaa ei ole ollut vastaavasti. Tämän tyyppinen toiminta 

kasvaa tulevaisuudessa edelleen. 

 

Yksi ongelma fysiatrian kehityksessä on ollut suomalaisen rahoitusjärjestelmän 

monimuotoisuus, jossa kuntoutusvaroja tulee esimerkiksi KELA:n, 

Työeläkelaitoksen, vakuutusyhtiöiden ja veteraanijärjestöjen kautta. 

Kuntoutustoiminnassa on paljon toimijoita ja rahoitus tulee monista kanavista, 

jolloin hoito pirstoutuu. 

 

Erikoislääkäritarve 

 

Tarve lisääntyy tulevaisuudessa voimakkaasti. Erikoislääkäreitä jää lähivuosina 

paljon eläkkeelle ja lisäksi ala itsessään kasvaa erittäin voimakkaasti. Myös 

alan naisistuminen lisää fysiatrien tarvetta. Airaksisen arvion mukaan 

lisääntyvän tarpeen tyydyttämiseksi vuonna 2020 fysiatreja tarvittaisiin 

kaksinkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Tulevaisuuden haasteista johtuen 

alalla on keskusteltu vaihtoehdoista, joissa osa fysiatrien tehtävistä voitaisiin 

siirtää fysioterapeuteille. Airaksinen ei näe kuitenkaan mahdollisena, että 

fysioterapeutit voisivat ottaa roolia esimerkiksi erikoissairaanhoitoon tulevien 

potilaiden seulojina. Lähetteet ovat lääkärien tekemiä ja oletuksena pitää olla, 

että ne myös vastaanottaa lääkäri. Sen sijaan kuntoutuksen ohjaajina ja 

seuraajina fysioterapeuteille voisi antaa suurempaakin roolia. 

 

Erikoislääkärikoulutus 

 

Fysiatrialla ei ole Kuopiossa omaa professuuria. Muodollisesti professuuri on 

Oulussa. Airaksisen mukaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi 
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Kuopioon tarvittaisiin ehdottomasti oma fysiatrian professuuri. Erikoistuvien 

lääkärien koulutuspaikkoja on tällä hetkellä kaksi. Mikäli erikoistuvia on 

tarpeeksi, tämä riittää tulevaisuudessa eläkepoistuman korvaamiseen, mutta ei 

lisääntyvään tarpeeseen vastaamiseen. Airaksisen mukaan koulutuspaikkojen 

määrä pitäisikin lisätä neljään.  

 

Airaksisen mukaan ns. 50/50 �–sääntö on koulutuksen kannalta ongelmallinen. 

Se on luonteeltaan liian jäykkä. Alueen keskussairaaloissa ei tällä hetkellä ole 

riittävästi erikoistuvien lääkärien virkoja. Tämä on aiheuttanut koulutukseen 

pullonkauloja ja johtanut monien kohdalla erikoislääkäritutkinnon 

viivästymiseen. Kuopiossa on erityisjärjestelyin voitu hyväksyä 

yliopistosairaalan ulkopuoliseksi fysiatrian palveluksi Kuopion 

terveyskeskuksessa ja Siilinjärvellä toimivassa kuntoutuslaitoksessa suoritettuja 

palveluita. 

 

Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä 
 

Tätä selvitystä varten tehtyyn kyselyyn on saatu vastaukset lisäksi Keski-

Suomen ja Pohjois-Karjalan keskussairaaloista. 

 

Keskussairaaloiden ylilääkärien vastauksista käy ilmi, että erikoislääkärien virat 

ovat tällä hetkellä täynnä. Myöskin keskussairaaloiden alueilla on kuitenkin 

jonkin verran tarvetta uusille viroille tarpeen vaihdellessa alueittain 1-2 välillä. 

Fysiatrian toiminnan arveltiin vastauksissa siirtyvän osittain yksityissektorille. 

Julkisen puolen rooli nähtiin kuitenkin tärkeänä eri alojen välillä lisääntyvän 

yhteistyön vuoksi. Erikoislääkäritarpeen vuonna 2020 arveltiin olevan 125-160% 

nykyiseen verrattuna. Syiksi tähän mainittiin väestön ikääntyminen ja staattisen 

työn lisääntyminen, sekä mielenterveysongelmien liittyminen TULE -sairauksiin. 

Ns. 50/50-sääntö nähtiin hyvänä asiana. Keskussairaalapalvelu voisi 

vastausten perusteella olla jopa nykyistä pidempi. Alan koulutusohjelman 

toivottiin olevan systemaattisempi ja laaja-alaisempi. 
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Arvio alasta vuonna 2020 
 

Fysiatrian erikoislääkäreitä asui vuoden 2008 lopussa Kuopion yliopistollisen 

sairaalan erityisvastuualueella yhteensä 31 (8 naista). Seuraavan 12 vuoden 

aikana näistä jää eläkepoistuman kautta pois työelämästä yhteensä 18 (15+3) 

erikoislääkäriä, eli noin 1,5 erikoislääkäriä/vuosi. Jakson aikana eläkkeelle on 

jäämässä yli puolet alueen nykyisestä erikoislääkärimäärästä. Eläkepoistuma 

on suurimmillaan seuraavan 4-5 vuoden aikana. 

 

 
 

Kuopion yliopistosta valmistui vuosina 1999-2008 yhteensä 12 erikoislääkäriä, 

eli 1,2/vuosi.  
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Jos vuosituotokseksi arvioidaan 1,2 erikoislääkäriä/vuosi, saadaan Kuopion 

yliopiston nettotuotokseksi -0,3 (1,2-1,5) erikoislääkäriä/vuosi. Tällä 

tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueen erikoislääkärimäärä olisi 

vähentynyt neljällä. Kuopion yliopistosta valmistuneista 32-52-vuotiaista 

erikoislääkäreistä 78% asuu tällä hetkellä KYSin erva-alueella ja saman 

ikäisistä erva-alueella asuvista erikoislääkäreistä 80% on valmistunut Kuopion 

yliopistosta. Näistä lasketulla liikkuvuuskertoimella (0,98) korjattu tuotos on 1,2 

erikoislääkäriä/vuosi, jolloin nettotuotokseksi saadaan -0,3 (1,2-1,5) 

erikoislääkäriä/vuosi. Tällöin vuonna 2020 KYSin erva-alueen 

erikoislääkärimäärä olisi vähentynyt 27:ään. Ylilääkärien arvio tarpeesta vuonna 

2020 on 187% nykyisestä erikoislääkärimäärästä. Tämä tarkoittaisi 58 

erikoislääkäriä vuonna 2020. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Fysiatria on yksi voimakkaimmin kasvavista erikoisaloista. Tuki- ja 

liikuntaelinten sairauksien lisääntyessä ja konservatiivisen hoidon kehittyessä 
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sen rooli tulee jatkossa entisestään kasvamaan. Tällä hetkellä alalla ei ole 

pahoja ongelmia rekrytoinnissa tai työvoiman riittävyydessä. Nykyinen 

koulutusvolyymi ei kuitenkaan aivan riitä eläkkeelle jäävien erikoislääkärien 

korvaamiseen. Fysiatrien tarve lisääntyy lisäksi voimakkaasti lähivuosina, jolloin 

tähän pitäisi koulutuksen myötä kyetä vastaamaan. Koulutuksen ja 

tutkimustoiminnan turvaamiseksi Kuopioon tulee perustaa oma professuuri ja 

koulutuspaikkojen määrää tulee lisätä. Myös keskussairaalatasolle on 

perustettava lisää erikoistuvien lääkärien virkoja. 
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GASTROENTEROLOGIA 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Tätä selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaus KYSin ylilääkäriltä. 

Vastauksista käy ilmi, että työtilanne gastro-enterologian osalta on hyvä. 

Tulevaisuudessa erikoislääkärien tarvetta tulevat lisäämään suolistosairauksien 

ja -syöpien sekä alkoholimaksasairauksien lisääntyminen. Tarpeeksi vuonna 

2020 arvioidaan 120 % nykyisestä erikoislääkärimäärästä. Koulutuksessa 

nähdään tarpeelliseksi yleissisätautinen pohjakoulutus kaikkien sisätautialojen 

erikoislääkäreille. Näin vältettäisiin esimerkiksi turhia konsultaatioita. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 

 

Alueen gastroenterologian 12 erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,3 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 0,7 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 16 

erikoislääkäriä. Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 14 erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 

 

Alalla ei ole suuria ongelmia. Nykyinen koulutusvolyymi on jopa hiukan liian 

korkea suhteutettuna arvioituun tarpeeseen vuonna 2020. 



42 

 

GASTROENTEROLOGINEN KIRURGIA 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Tätä selvitystä varten saatiin vastaus KYSin ylilääkäriltä. Gastroenterologisen 

kirurgian osalta työtilanne on tällä hetkellä hyvä. Ainoastaan yhteen erikoistuvan 

lääkärin virkaan ei kyselyä edeltävässä haussa ollut yhtään hakijaa. 

Tulevaisuudessa erikoislääkärien tarve kasvaa maltillisesti lähinnä väestön 

ikääntymiseen liittyen ja ylilääkärin arvion mukaan vuonna 2020 tarve on 110% 

nykyisestä erikoislääkärimäärästä. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 27 endokrinologian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,8 erikoislääkäriä/vuosi. 

 

 
 

Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 0,8 erikoislääkäriä/vuosi.  
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Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 26 

erikoislääkäriä. Liikkuvuuskertoimella korjatulla tuotannolla erikoislääkäreitä olisi 

33. Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 29 erikoislääkäriä. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Kuopion yliopiston nykyinen koulutusvolyymi riittää vastaamaan 

eläkepoistumaan, muttei arvioituun tarpeeseen. Alan erikoislääkäreitä on 

kuitenkin tullut alueelle selvästi enemmän kuin on lähtenyt pois. Mikäli tämä 

suuntaus edelleen jatkuu, on alueella tulevaisuudessa ylitarjontaa alan 

erikoislääkäreistä. 
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IHOTAUDIT 
 

Ylilääkärien näkemyksiä 

 

Tätä selvitystä varten saatiin vastaukset KYSin, P-KKS:n, MKS:n ja SKS:n 

ylilääkäreiltä. Ihotautien työtilanne on tällä hetkellä varsin hyvä. Yhdessä alueen 

keskussairaaloista toinen erikoislääkärin virka on ollut täyttämättä. 

Tulevaisuudessa alan haasteet liittyvät erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin 

työnjakoon. Yksityissektori vetää erikoislääkäreitä. Vaikeat tapaukset tulee 

kuitenkin kyetä hoitamaan jatkossakin julkisella puolella. Tulevaisuudessa 

hoitovastuu on vastausten perusteella todennäköisesti jaettu näiden välillä. 

Vastauksissa kannettiin huolta pätevien kouluttajien riittävyydestä 

tulevaisuudessa tutkimustoiminnan vähentymisen vuoksi. Vuoden 2020 

erikoislääkäritarve on vastausten perusteella 100-120 % nykyisestä. Kasvun 

arveltiin tuleva erityisesti ihosyövän yleistymisestä ja medikalisaatiosta. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 23 endokrinologian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 1,0 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 0,7 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 19 

erikoislääkäriä. Liikkuvuuskertoimella korjatulla tuotannolla erikoislääkäreitä olisi 

20. Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 26 erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Alan nykyinen koulutusvolyymi ei riitä vastaamaan eläkepoistumaan. Lisäksi 

erikoislääkärien tarve tulee todennäköisesti hiukan kasvamaan 

tulevaisuudessa. Alalla on myös käytävä keskustelua julkisen ja yksityisen 

sektorin työnjaosta. 
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INFEKTIOSAIRAUDET 
 

Ylilääkärien näkemyksiä 

 

Tätä selvitystä varten saatiin vastaukset KYSin ja MKS:n ylilääkäreiltä. 

Vastausten perusteella infektiosairauksien erikoislääkärien virat ovat kyseisissä 

sairaaloissa täynnä. Kuitenkin alueella on noin 4-6 erikoislääkärin vaje. 

Jokaisessa keskussairaalassa tulisi olla vähintään kaksi erikoislääkäriä 

esimerkiksi lomien järjestelemiseksi. Infektiolääkärien työtä ovat lisänneet 

väestön ikääntyminen, yleisosaamisen huononeminen, lisääntyvä matkailu ja 

pandemian uhka. Vastausten näkemysten mukaan infektiolääkäriksi ei pitäisi 

voida valmistua suoraan, vaan pohjalla pitäisi olla aina vähintään 

sisätautilääkärin koulutus. Erikoistuvia ei alalle ole tullut riittävästi. 

Erikoislääkäritarpeeksi vuonna 2020 arvioidaan 100-130 % nykyisestä. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 

 

Alueen 8 infektiosairauksien erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,2 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopistosta on voinut valmistua infektiosairauksien erikoislääkäriksi 

vuodesta 2003 alkaen. Tuotos vuosina 2003-2008 oli 0,5 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 12 

erikoislääkäriä. Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 9 erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Infektiosairauksien erikoislääkärien tarve kasvaa tulevaisuudessa 

hoitokäytäntöjen muuttuessa ja matkailun lisääntyessä. Vaikuttaisi siltä, että 

nykyinen koulutusvolyymi riittäisi vastaamaan tarpeeseen vuonna 2020. Tällä 

hetkellä alalla ei kuitenkaan ole riittävästi erikoistuvia lääkäreitä. 



48 

 

KARDIOLOGIA 
 

Ylilääkärihaastattelu 

 

Tätä selvitystä varten on haastateltu sisätautien professori Juha Hartikaista. 

Muiden sairaanhoitopiirien ylilääkärien kysymyslomakkeiden vastauksia on 

käsitelty jäljempänä. 

 

Rekrytointi 

 

Kaikki kardiologien virat KYSin erityisvastuualueella ovat täynnä. Ei ole 

kuitenkaan aivan yksiselitteistä kuinka kardiologi on määritelty. Erityisesti 

vanhemman polven lääkäreissä on keskussairaaloissa jonkin verran 

sisätautilääkäreitä, jotka käytännössä toimivat kardiologin tehtävissä. Toisaalta 

on myös joitain kardiologeja, jotka käytännössä toimivat muissa tehtävissä. 

 

Alan kehitys 

 

Erityisesti invasiivisen kardiologian kehitys on ollut viimeisen 10-20 vuoden 

aikana huomattavan nopeaa. Kuvaavaa on se, että vielä 1990-luvun 

puolivälissä Suomessa oli 5 kardiologiaan erikoistuvan lääkärin virkaa, kun tällä 

hetkellä niitä on 37. Suurin osa koulutuksen tarpeesta tuli nimenomaan 

invasiivisen kardiologian kasvusta. Invasiivisen hoidon tarve kasvaa edelleen, 

mutta Hartikaisen mukaan tällä hetkellä ollaan jonkinlaisessa tasapainossa 

kysynnän ja tarjonnan välillä. Tällä hetkellä toimenpidekardiologeja alkaa olla 

riittävästi, mutta samalla ei-invasiivisen kardiologian tarve on lisääntynyt ja 

siihen suuntautuneista kardiologeista alkaa olla jonkin verran pulaa. Esimerkiksi 

paikallissairaalat (kuten Varkauden, Iisalmen ja Harjulan sairaalat) tarvitsevat 

kardiologierikoislääkärit. Toisaalta myös kiinnostusta ei-invasiiviseen kardiologin 

työhön alkaa olla aiempaa enemmän. Tarpeen tyydyttämiseksi on perustettu 

kumppanuusvirkoja alueen paikallissairaaloiden kanssa. Myös 1-2 

elektrofysiologeille on tällä hetkellä tarvetta KYSissä. 
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Kardiologian piirissä kannatetaan varsin yleisesti suoraa kouluttautumista 

kardiologian erikoislääkäriksi. Erityisesti toimenpidekardiologiassa tämä on 

nähty tarpeelliseksi. Toisaalta huoli yleisosaamisen puutteesta on tullut 

nimenomaan keskussairaaloiden päivystystoiminnan turvaamisesta. Hartikaisen 

mukaan kardiologi pystyy päivystämään sisätautipäivystystä, koska noin 80% 

sisätautisista päivystyspotilaista on kardiologisia. Kardiologian 

runkokoulutukseen (joka yleissisätauteja) tulee kuitenkin jatkossa kiinnittää 

entistä enemmän huomiota. Vuodeosastotoiminnan pyörittäminen on 

nykytilanteessa haasteellista, koska erityisesti invasiiviseen kardiologiaan 

suuntautunut erikoislääkäri haluaa ensisijaisesti tehdä toimenpiteitä eikä 

pelkästään toimia osastotehtävissä. Lisäksi kardiologisella vuodeosastolla 

tarvitaan nykyisin sekä sisätautista että kardiologista osaamista. 

 

Hartikaisen mukaan suomalainen kardiologikoulutus antaa hyvät valmiudet 

kardiologina toimimiseen. Eräs tulevaisuuden on kuvantamistutkimusten 

kehittyminen. Sydämen MRI:n ja koronaari-CT:n tekemiseen tarvittaisiin 

Hartikaisen näkemyksen mukaan radiologin työpariksi myös kardiologi. 

Koronaari-CT vähentää myös jonkin verran invasiivisen kardiologian tarvetta. 

 

Ympärivuorokautinen kardiologinen päivystys toimii Suomessa tällä hetkellä 

ainoastaan Helsingissä ja Tampereella. Eurooppalaisen ja Yhdysvaltalaisen 

hoitosuositusten mukaan sydäninfarktin akuutin vaiheen hoitona tulisi käyttää 

entistä enemmän pallolaajennusta. Tämä edellyttää ympärivuorokautista 

kardiologipäivystystä. Tätä ei kuitenkaan ole järkevää tehdä pelkästään oman 

sairaanhoitopiirin toimintana, vaan se edellyttää erityisvastuualueen 

yhteistoimintaa.  

 

Yksityissektorilla on Hartikaisen mukaan kohtalaisen suuri rooli kardiologiassa. 

Kuopioon perustettiin ensimmäisenä maassamme invasiivisia 

sydäntoimenpiteitä tekevä yksityinen sairaala. Keskussairaaloiden invasiivinen 

toiminta on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasta ja invasiivisten 
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sydäntoimenpiteiden yksityissairaaloissa on ollut vähentymään päin. 

Potilasvolyymiin pystytään tällä hetkellä vastaamaan myös julkisella puolella ja 

privaattisektorin rooli on lähinnä toimia sparraajina. Helsingissä toimiva 

yksityissairaala mm. on lopettanut sydänleikkaustoiminnan. Kuopiossa on tällä 

hetkellä kolme päätoimista privaattikardiologia ja KYSin kardiologeista vain 

neljä pitää yksityisvastaanottoa. 

 

Lääkärien tekemä tutkimustoiminta on Hartikaisen mukaan viime aikoina 

vähentynyt huolestuttavasti. Tutkimus ei kiinnosta samalla tavalla kuin ennen. 

Tämä koskee kaikkia erikoisaloja. Syynä tähän on mm. työnkuvan muuttuminen 

entistä hektisemmäksi. Työn ohessa ei ole enää aikaa tutkimustoiminnalle, 

vaan siihen pitää käyttää joko vapaa-aikaa tai jäädä puhtaasti tutkijaksi. 

 

Erikoislääkäritarve vuonna 2020 

 

Hartikaisen mukaan KYSin alueelle tarvittaisiin tällä hetkellä 3-4 kardiologia: 

yksi Harjulan sairaalaan, yksi Iisalmen sairaalaan ja 1-2 uuden MRI -

navigointilaitteen kardiologisia tutkimuksia varten. Koulutusvirkojen määrä on 

KYSssä tällä hetkellä riittävä tulevaisuuden tarpeen tyydyttämiseksi. Hartikaisen 

näkemyksen mukaan koulutusta on suunnattava enemmän non-invasiiviseen 

kardiologiaan. 

 

Erikoislääkärikoulutus 

 

Kardiologian koulutus on tarkasti määritelty Eurooppalaisella tasolla. Tämä 

vaikuttaa myös Suomessa annettavaan koulutukseen. Mikäli kardiologi haluaa 

toimia työtehtävissä myös Euroopassa, hänellä tulee olla hyväksytty koulutus. 

Tämä on yksi merkittävä syy kardiologian haluun omaan eriytyvään 

koulutukseen. Jo tällä hetkellä erityisesti invasiivisen kardiologian koulutus on 

haasteellista, koska koulutusaika on oppimisen määrään nähden varsin lyhyt. 

Toive on, että koulutuksen non-invasiivinen osuus olisi tehty jo 

runkokoulutuksen aikana. Lisäksi Euroopassa on jo mahdollisuus suorittaa 
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kardiologian subspesialiteetteja - joita ovat rytmikardiologia, 

interventiokardiologia ja kuvantaminen - mikä edellyttää kardiologian säilymistä 

omana pääspesialiteettinaan. Tämän lisäksi Hartikaisen näkemyksen mukaan 

jatkossakin tulisi säilyttää malli, jossa sisätautilääkäri voisi erikoistua 

kardiologiksi ja kardiologi sisätautilääkäriksi lisäkoulutusohjelman kautta. 

 

Sääntö, jonka mukaan runkokoulutuksesta valtaosa tulee suorittaa 

keskussairaalassa, on ollut koulutuksen kannalta haasteellista. Erityisesti 

koulutuksen loppuvaiheessa ei yleensä ole halukkuutta lähteä muualle. 

Hartikaisen mielestä säännössä pitäisi olla enemmän joustavuutta. 

Koulutuksellisesti hän näkee keskussairaalatyöskentelyn hyvänä, koska 

keskussairaalassa joutuu usein työskentelemään omatoimisesti ja ottamaan 

enemmän vastuuta kuin yliopistosairaalassa. Kardiologian eriytyvästä 

koulutuksesta voi tällä hetkellä tehdä puolet keskussairaalassa, mikäli siellä 

tehdään invasiivista kardiologiaa. 

 

Alalle tulijoita pyritään kouluttamaan omaan tarpeeseen. KYSissä on kolme 

erikoistuvan virkaa, joista 1-2 pyritään varaamaan oman tarpeen tyydyttämiseen 

ja 1-2 on koulutuksessa keskussairaaloita silmällä pitäen. KYS on kouluttanut 

myös paljon erityisvastuualueen ulkopuolisia kardiologeja. Hartikaisen mukaan 

KYSistä on valmistunut 2000-luvulla 23 kardiologia, toiseksi eniten maassamme 

Helsingin jälkeen.  

 

Arvio alasta vuonna 2020 

 

Kardiologian erikoislääkäreitä asui vuoden 2008 lopussa Kuopion yliopistollisen 

sairaalan erityisvastuualueella yhteensä 35 (10 naista). Seuraavan 12 vuoden 

aikana näistä jää eläkepoistuman kautta pois työelämästä yhteensä 13 (10+3) 

erikoislääkäriä, eli noin 1,1 erikoislääkäriä/vuosi. Eläkepoistuma kiihtyy 

lähestyttäessä vuotta 2020. 
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Kuopion yliopistosta valmistui vuosina 1999-2008 yhteensä  24 kardiologian 

erikoislääkäriä, eli 2,4/vuosi.  

 

 
 

Jos vuosituotokseksi arvioidaan 2,4 erikoislääkäriä/vuosi, saadaan Kuopion 

yliopiston nettotuotokseksi 1,3 (2,4-1,1) erikoislääkäriä/vuosi. Tällä 

tuotantotahdilla vuonna 2020 olisi erikoislääkärimäärässä tapahtunut 15 

erikoislääkärin lisäys KYSin erva-alueella. Kuopion yliopistosta valmistuneista 

32-52-vuotiaista erikoislääkäreistä 79% asuu tällä hetkellä KYSin erva-alueella 

ja saman ikäisistä erva-alueella asuvista erikoislääkäreistä 83% on valmistunut 

Kuopion yliopistosta. Näistä osuuksista lasketulla liikkuvuuskertoimella (0,95) 

korjattu tuotos on 2,3 erikoislääkäriä/vuosi, jolloin nettotuotokseksi saadaan 1,2 

(2,3-1,1) erikoislääkäriä/vuosi. Tällöin vuonna 2020 KYSin erva-alueen 

erikoislääkärimäärä olisi lisääntynyt 51:een. Ylilääkärin arvio tarpeesta vuonna 
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2020 on 200% nykyisestä erikoislääkärimäärästä. Tämä tarkoittaisi 70 

erikoislääkäriä vuonna 2020. 

 

  
 

Selvitysmiehen arvio alasta 

 

Kardiologian tilanne on tällä hetkellä hyvä. Virat ovat täynnä ja alalle on 

halukkaita tulijoita. Näyttäisi kuitenkin siltä, että nykyinen koulutusvolyymi ei 

täysin riitä vastaamaan tulevaa erikoislääkärien tarvetta. Tulevaisuuden 

haasteet ovat kuitenkin erityisesti koulutuksen suuntaamisessa oikein 

invasiivisen, non-invasiivisen ja elektrofysiologisen kardiologian välillä. Riittävän 

yleisosaamisen turvaamiseen on koulutuksessa panostettava. Toisaalta on 

mahdollistettava myös erikoisosaajien riittävä koulutus. Näin ollen kardiologiaan 

tulisi luoda erilaisia koulutusohjelmia eri tarpeisiin. 
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KEUHKOSAIRAUDET JA ALLERGOLOGIA 
 

Ylilääkärien näkemyksiä 

 

Tätä selvitystä varten saatiin vastaukset alueen kaikista keskussairaaloista. 

Selvitystä tehtäessä keskussairaaloiden erikoislääkärien virat olivat yhtä 

sairaalaa lukuun ottamatta täynnä. Yhdessä sairaalassa oli kahden lääkärin 

vaje. Erikoislääkäritarpeen nähtiin yhtä vastausta lukuun ottamatta kasvavan 

väestön ikääntymisen ja tupakointiin liittyvien sairauksien lisääntymisen vuoksi. 

Toisaalta painetta on vähentänyt esimerkiksi astman hoidon siirtyminen 

pääasiassa avoterveydenhuoltoon ja tuberkuloosin häviäminen. 

Erikoislääkäritarpeeksi vuonna 2020 arvioitiin 100-120 % nykyisestä. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 34 infektiosairauksien erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 1,5 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Erikoislääkärituotos vuosina 1999-2008 oli 1,1 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 29 

erikoislääkäriä. Liikkuvuuskertoimella korjatun tuotannon mukaan alueella olisi 

32 erikoislääkäriä. Ylilääkärien arvion mukaan tarve olisi 39 erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Alan työtilanne on tällä hetkellä hyvä. Vuoteen 2020 mennessä eläkkeelle siirtyy 

kuitenkin yli puolet alueen erikoislääkäreistä. Kuopion yliopiston nykyinen 

koulutusvolyymi ei aivan riitä vastaamaan eläkepoistumaan, joskin alueelle on 

tullut erikoislääkäreitä myös muualta. Asia on otettava huomioon alan 

koulutuksessa yhdessä jonkin verran lisääntyvän tarpeen kanssa. 
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KIRURGIA JA YLEISKIRURGIA 
 
Ylilääkärihaastattelu 

 

Tätä selvitystä varten on haastateltu kirurgian professori Matti Eskelistä. Muiden 

sairaanhoitopiirien ylilääkärien kysymyslomakkeiden vastauksia on käsitelty 

jäljempänä. 

 

Rekrytointi 

 

Kirurgian alalla ei ole ollut rekrytointiongelmia. Virat ovat pääsääntöisesti 

täynnä. Halukkaita tulijoita alalle on ollut riittävästi ja joillekin aloille on jopa 

jonoa. Erityisesti ortopedia ja plastiikkakirurgia vaikuttavat olevan nuorten 

lääkärien suosiossa. Yleiskirurgiassa KYSissä ei ole tällä hetkellä virkaa. 

Erikoistuvia on käytännössä yksi Keski-Suomen keskussairaalassa. On 

mahdollista että hänkään ei lopulta valitse yleiskirurgiaa erikoisalakseen. 

 

Alan kehitys 

 

Viime aikoina kirurgian alalla on keskusteltu erityisesti yleisosaamisen 

vähenemisestä. Taustalla on toisaalta alan kehitys yhä eriytyneemmäksi ja 

toisaalta vuoden 1998 erikoislääkärikoulutuksen uudistus, jonka jälkeen ns. 

suppeille erikoisaloille on voinut erikoistua suoraan. Viime aikoina on esitetty, 

että sisätaudeissa ja kirurgiassa palattaisiin vanhaan järjestelmään, jossa 

erikoistuttaisiin ensin yleiskirurgiksi ja sisätautilääkäriksi ja vasta sitten 

suppeaan erikoisalaan. Kirurgian ja erityisesti ortopedian parissa tämä on 

herättänyt voimakasta vastustusta. Eskelisen mukaan yleisosaamisen tarve on 

tullut erityisesti keskussairaaloiden päivystystoiminnan vaikeutumisesta 

lääkärien erikoistuessa entistä suppeammille aloille. Ortopedi ei välttämättä 

osaa tehdä enää päivystyslaparotomiaa ja päinvastoin. Toisaalta alan sisällä on 

ollut painetta keskittää päivystystä ja jakaa se ns. kovaan ja pehmeään 

puoleen, eli traumatologisiin potilaisiin ja muihin, osaamisen ja laadukkaan 
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hoidon varmistamiseksi. Päivystystoiminta tulee tulevaisuudessa entistä 

enemmän keskittymään. Samalla on syytä tarkastella aiempaa tarkemmin sitä, 

mitä leikkauksia kannattaa tehdä yöllä ja mitkä voidaan jättää virka-aikana 

tehtäviksi. 

 

Edellinen koulutusuudistus tehtiin vastaamaan enemmän eurooppalaista mallia. 

Eskelisen mukaan edellisen uudistuksen jäljiltä ei olla saatu vielä koulutusta 

toimimaan halutulla tavalla. Tästä huolimatta koulutusta halutaan jälleen 

uudistaa. Kirurgian professorit ovatkin pyytäneet nykyiselle järjestelmälle viisi 

vuotta lisää aikaa. Eskelisen mukaan kirurgian alat ovat jo eriytyneet siten, ettei 

vanhaan järjestelmään voida enää palata. 

 

Yleiskirurgian tulevaisuus on Eskelisen mukaan epävarma. Hän ei näe 

yleiskirurgeille tulevaisuudessa suurta roolia elektiivisessä leikkaustoiminnassa. 

Helsingissä yleiskirurgiaa on pyritty profiloiman päivystyskirurgiaksi, mutta 

Eskelinen ei näe tällekään kehityssuunnalle tulevaisuutta. Käytännössä 

päivystystä ollaan jakamassa ja jo osittain jaettu kovaan ja pehmeään, eikä 

yleiskirurgille jäisi tässä järjestelmässä tehtäviä. Ainoa mahdollinen rooli 

yleiskirurgille voisi Eskelisen mukaan löytyä aluesairaaloiden tai pienten 

keskussairaaloiden päivystystoiminnan hallinnossa ja suunnittelussa sekä 

kirurgisten päivystyspotilaiden triagessa. 

 

Yksityissektorilla on Eskelisen mukaan Kuopion alueella kova kilpailu. 

Ongelmana hän näkee osittain privaattitoimijoiden pyrkimyksen keskittyä vain 

helppoihin leikkauksiin vaikeampien jäädessä julkisen puolen hoidettavaksi. 

Samalla mahdollisten komplikaatioiden hoito jää myös julkisen sektorin 

vastuulle. Viime aikoina on keskusteltu sairaaloiden leikkaussalien 

vuokraamisesta ulkopuolisille toimijoille. Eskelinen epäilee, ettei tämä tuo 

toiminnalle lisäarvoa. Kirurgeilla olisi halukkuutta tehdä enemmän lisätöitä 

iltaisin sairaalan palkkalistoilla, mutta ongelmana on muun henkilökunnan 

haluttomuus ja riittämätön osastokapasiteetti. 
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Kirurgian tarve tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Erityisesti vanhusten 

murtumien, urologisten sairauksien ja syöpätautien lisääntyminen lisäävät 

kirurgian tarvetta. Kouluttautujia on kuitenkin ollut riittävästi, eikä tällä hetkellä 

ole näkyvissä ainakaan pahaa pulaa erikoislääkäreistä. 

 

Erikoislääkärikoulutus 

 

Kirurgian erikoislääkärikoulutuksessa ei tällä hetkellä ole suuria ongelmia. 

Eskelinen näkee koulutuksessa ainoastaan kaksi haittatekijää. Toisaalta 

koulutukseen kuuluva terveyskeskusjakso on operatiivisten alojen opetuksen 

näkökulmasta liian pitkä, jolloin käden taitojen opettelulle ei jää riittävästi aika. 

Toinen ongelma Eskelisen mukaan on ns. 50/50-sääntö, jonka hän näkee 

lähinnä työvoimapolitiikkana. Sääntö on liian joustamaton. Toisaalta kirurgian 

runkokoulutusta suositellaan nykyisessä järjestelmässä suoritettavaksi 

pääsääntöisesti keskussairaaloissa. Eskelisen mielestä tämä on 

koulutuksellisesti perusteltua, koska keskussairaalassa erikoistuva pääsee 

tekemään itsenäistä työtä ja joutuu ottamaan vastuuta. Pelkästään 

yliopistosairaalassa kouluttautuvalla on riski jäädä ikuiseksi assistentiksi. 

 

Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä 
 

Tätä selvitystä varten tehtyyn kyselyyn on saatu vastaukset lisäksi Keski-

Suomen ja Pohjois-Karjalan keskussairaaloista. 

 

Keskussairaaloiden ylilääkärien vastauksista käy ilmi, että työtilanne on 

kirurgian alalla tällä hetkellä kohtuullinen. Virat ovat lähes täynnä, joskin joitain 

puutteita on. Vastauksissa esitettiin erityisesti huoli yleisosaamisen 

huononemisesta ja tästä syystä erityisesti päivystyksen järjestämisen 

vaikeudesta. Ratkaisuksi esitettiin runkokoulutuksen pidentämistä, yleiskirurgian 

koulutuksen lisäämistä tai paluuta vanhaan järjestelmään, jossa 

kouluttaudutaan ensin yleiskirurgeiksi. Kirurgien tarpeen vuonna 2020 arvioitiin 

oleva 115-130% nykyisestä kirurgimäärästä. Syyksi tarpeen kasvuun arveltiin 
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väestön vanhenemista, päivystysvalmiuden ylläpitämistä, hoitotakuun 

tiukentumista ja yhä uusien sairauksien siirtymistä kirurgisesti hoidettaviksi. 

Vastauksissa esitettiin myös koulutuksen keskussairaalassa tehtävän osuuden 

pidentämistä. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Kirurgisten alojen  erikoislääkäreitä asui vuoden 2008 lopussa Kuopion 

yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella yhteensä 152 (36 naista). 

Seuraavan 12 vuoden aikana näistä jää eläkepoistuman kautta pois 

työelämästä yhteensä 62 (56+6) erikoislääkäriä, eli noin 5,2 

erikoislääkäriä/vuosi. Eläkepoistuma on varsin tasaista. 

 

 
 

Yleiskirurgeja oli vuoden 2008 lopussa KYSin erva-alueella yhteensä 13, joista 

neljä naista. Seuraavan 12 vuoden aikana eläkepoistuman kautta työelämästä 

poistuu viisi yleiskirurgia (0 naista), eli noin 0,4 erikoislääkäriä/vuosi. 

Eläkepoistuma painottuu jakson alkuvuosiin. 
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Kuopion ylipistosta valmistui vuosina 1999-2008 yhteensä 75 kirurgisten alojen 

erikoislääkäriä ja 17 yleiskirurgia. Tämä tarkoittaisi kirurgisten alojen 

vuosituotokseksi 7,5 ja yleiskirurgian tuotokseksi 1,7 erikoislääkäriä/vuosi. On 

kuitenkin huomattava, että tilastoihin sisältyy varsinkin vanhan 

koulutusohjelman aikana (ennen vuotta 2003) kaksoistutkinnon, eli sekä 

yleiskirurgin että toisen kirurgian alan erikoislääkäritutkinnon suorittaneita. 

Yleiskirurgeista suurin osa on valmistunut vanhan mallisen 

erikoislääkärikoulutuksen aikana. Nykyisen koulutusohjelman aikana on 

valmistunut ainoastaan yksi yleiskirurgi, jolloin vuosittainen tuotos on 0,2 

erikoislääkäriä/vuosi. 
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Jos kirurgisten alojen vuosituotokseksi arvioidaan 7,5 erikoislääkäriä/vuosi, 

saadaan Kuopion yliopiston nettotuotokseksi 2,3 (7,5-5,2) erikoislääkäriä/vuosi. 

Tällä tuotantotahdilla olisi vuonna 2020 erikoislääkärimäärässä tapahtunut 28 

erikoislääkärin lisäys KYSin erva-alueella. Kuopion yliopistosta valmistuneista 

32-52-vuotiaista kirurgisten alojen erikoislääkäreistä 72% asuu tällä hetkellä 

KYSin erva-alueella ja saman ikäisistä erva-alueella asuvista erikoislääkäreistä 

56% on valmistunut Kuopion yliopistosta. Näistä lasketulla liikkuvuuskertoimella 

(1,29) korjattu tuotos on 9,6 erikoislääkäriä/vuosi, jolloin nettotuotokseksi 

saadaan 4,4 (9,6-5,2) erikoislääkäriä/vuosi. Tällöin vuonna 2020 KYSin erva-

alueen erikoislääkärimäärä olisi kasvanut 205:een. Ylilääkärien arvio tarpeesta 

vuonna 2020 on 115% nykyisestä erikoislääkärimäärästä. Tämä tarkoittaisi 174 

erikoislääkäriä vuonna 2020. 

 

Yleiskirurgian osalta nettotuotos on -0,2 (0,4-0,2) erikoislääkäriä/vuosi. Näin 

ollen vuonna 2020 alueella olisi 2 erikoislääkäriä nykyistä vähemmän. 

Ylilääkärin arvio erikoislääkärien tarpeesta vuonna 2020 oli 1% nykyisestä, mikä 

tarkoittaisi yhtä erikoislääkäriä vuonna 2020 
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Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Kirurgian alalla kokonaisuudessaan ei ole tällä hetkellä ongelmia. Alalla ei ole 

lääkäripulaa ja myös tulevaisuus näyttää lisääntyvästä työmäärästä huolimatta 

turvatulta. Sen sijaan yleiskirurgian rooli tulevaisuudessa on kyseenalainen. 

Ainoa yleiskirurgille soveltuva tehtävä voisi olla alue- ja keskussairaaloiden 

päivystystoiminnassa. Samalla kuitenkin suuntaus on yhä keskitetympiin 

päivystyspisteisiin ja jakoon ns. kovan ja pehmeän kirurgian välillä, jolloin 

yleiskirurgialle ei jää enää roolia. Todennäköistä on, että yleiskirurgia tulee 

tulevaisuudessa katoamaan omana erikoisalanaan.  
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KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 
 

Ylilääkärien näkemyksiä 

 

Selvitystä varten saatiin vastaukset KYSin ja P-KKS:n ylilääkäreiltä. Vastausten 

perusteella alueen erikoislääkäritilanne on ongelmallinen. Vastanneissa 

sairaaloissa on tällä hetkellä yksi erikoislääkärin vakanssi täyttämättä. Kuitenkin 

muista keskussairaaloista kaksi on aliresursoituja ja yhdessä ei ole alan virkaa 

lainkaan. Tulevaisuudessa työvoiman tarve tulee olemaan kasvava erityisesti 

nopeasti kehittyvät tutkimustekniikan vuoksi. Esimerkiksi sydäninfarktin ja 

keuhkoembolian diagnostiikassa tullaan jatkossa tarvitsemaan todennäköisesti 

kliinistä fysiologia myös päivystysaikaan. Erikoislääkäritarpeeksi vuonna 2020 

arvioitiin 120-200 % nykyisestä. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 9 kliinisen fysiologian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,2 erikoislääkäriä/vuosi. 

 

 



65 

 

Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 0,6 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 14 

erikoislääkäriä. Liikkuvuuskertoimella korjatulla tuotannolla erikoislääkäreitä olisi 

12. Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 13 erikoislääkäriä. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Ala on yksi voimakkaimmin kehittyvistä. Nykyinen koulutusvolyymi riittää 

kuitenkin vastaamaan lisääntyvään tarpeeseen, mikäli valmistuvat 

erikoislääkärit saadaan pysymään alueella valmistumisensa jälkeen.  
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KLIININEN HEMATOLOGIA 
 

Ylilääkärien näkemyksiä 

 

Selvitystä varten saatiin vastaus KYSin ylilääkäriltä. Hematologian tilanne on 

hyvä. Virat ovat täynnä. Koulutuksen osalta toivottiin, että hematologian 

erikoistuvilla olisi pohjakoulutuksena sisätautien erikoislääkärin tutkinto. Vuoden 

2020 erikoislääkäritarpeeksi arvioitiin 125 % nykyisestä. Lisääntyvän tarpeen 

syiksi mainittiin lisääntyvä sairastavuus ja kehittyvät hoitomahdollisuudet. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 

 

Alueen 7 kliinisen hematologian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden 

aikana eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,1 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopistosta on valmistunut alan erikoislääkäreitä vuodesta 2002 

lähtien. Tuotos vuosina 2002-2008 oli 0,43 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 11 

erikoislääkäriä. Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 8 erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 

 

Alalla ei ole tällä hetkellä ongelmia. Tulevaisuudessa vaarana on jopa 

erikoislääkärien ylituotanto alueen tarpeisiin nähden.  
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KLIININEN KEMIA 
 

Ylilääkärien näkemyksiä 

 

Selvitystä varten saatiin vastaus KYSin ja KSKS:n ylilääkäreiltä. Vastausten 

perusteella alan arvioidaan siirtyvän tulevaisuudessa merkittävässä määrin 

yksityissektorille, joskin valtaosa palveluista on jatkossakin julkisen sektorin 

vastuulla. Valmius päivystystutkimusten tekemiseen ei tällä hetkellä ole riittävä. 

Lisäksi uudet tutkimusmenetelmät ja kasvava vaatimustaso lisäävät 

mahdollisesti alan erikoislääkärien tarvetta. Arviot vuoden 2020 

erikoislääkäritarpeesta vaihtelivat välillä 100-200%. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 

 

Alueen 9 kliinisen hematologian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden 

aikana eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,3 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 0,4 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 9 

erikoislääkäriä. Ylilääkärien arvion mukaan tarve olisi 12 erikoislääkäriä. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Ylilääkärien vastaukset olivat varsin ristiriitaisia. Nykyinen koulutusvolyymi 

riittää vastaamaan eläkepoistumaan, muttei lisääntyvään tarpeeseen. Alan 

toiminta tulee todennäköisesti jakautumaan tulevaisuudessa julkisen ja 

yksityissektorin välillä. Mahdollisesti kasvava päivystystoiminnan tarve lisää 

erityisesti alan julkisen sektorin toiminnan haasteita. 
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KLIININEN MIKROBIOLOGIA 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Selvitystä varten saatiin vastaus KSKS:n ylilääkäriltä. Vastauksen mukaan alan 

tarpeellisuuden arvioitiin kasvavan tulevaisuudessa lisääntyvän vaatimustason 

myötä. Lisäksi uusien tekniikoiden hallitseminen ja mahdolliset epidemiat 

vaativat jatkossa entistä enemmän asiantuntijuutta. Erikoislääkäritarpeeksi 

vuonna 2020 arvioitiin 200 % nykyisestä. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 

 

Alueen 11 kliinisen hematologian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden 

aikana eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,4 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 0,2 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 8 

erikoislääkäriä. Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 22 erikoislääkäriä. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Nykyinen koulutusvolyymi ei riitä vastaamaan eläkepoistumaan. Lisäksi alalle 

tarvitaan tulevaisuudessa lisää asiantuntijuutta tutkimustekniikoiden kehittyessä 

ja mikrobiologisten uhkien lisääntyessä. Koulutusta tulisi näistä syistä lisätä.  
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KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaukset KYSin ja KSKS:n 

ylilääkäreiltä. Vastausten perusteella erikoislääkäritilanne on kyselyyn 

vastanneista sairaaloista KYSissä tällä hetkellä varsin hyvä. KSKS:ssa toinen 

erikoislääkärin viroista on täyttämättä. Vastausten perusteella alueella on 

ainakin kolmen erikoislääkärin vaje. Työvoiman tarpeen arveltiin hiukan 

kasvavan lähinnä työhön sitoutumisen vähenemisen vuoksi. Tarpeeksi vuonna 

2020 arveltiin 120 % nykyisestä. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 

 

Alueen 13 kliinisen neurofysiologian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden 

aikana eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,4 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 1,3 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 14 

erikoislääkäriä. Liikkuvuuskertoimella korjattu tuotos tuottaisi alueelle 15 

erikoislääkäriä. Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 15 erikoislääkäriä. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Alan tilanne on hyvä. Nykyinen koulutusvolyymi riittää vastaamaan sekä 

eläkepoistumaan että kasvavaan tarpeeseen.  
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KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 
 

Ylilääkärihaastattelu 

 

Tätä selvitystä varten on haastateltu professori Heikki Löppöstä. Muiden 

sairaanhoitopiirien ylilääkärien kyselylomakkeiden vastauksia on käsitelty 

jäljempänä. 

 

Rekrytointi 

 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien (KNK-tautien) virat ovat KYSissä tällä hetkellä 

täynnä. Jokaisella viralla on haltija. Yksi virkalääkäri on pitkällä virkavapaalla, 

mutta hänelle on sijainen. Nuoria erikoislääkäreitä on valmistunut ja he 

paikkaavat tilannetta. Erikoistuvien lääkärien virat ovat myös täynnä ja alalle on 

jopa jonkin verran jonoa. Löppösen toive on, että tilanne säilyy myös 

tulevaisuudessa yhtä hyvänä. KYSin virkarakenne on Löppösen mukaan jonkin 

verran vääristynyt runsaiden sivuvirkojen vuoksi. Klinikassa on 2 kliinisen 

opettajan ja kaksi professorin virkaa 7 kokoaikaista virkalääkäriä vastaan. 

Perusopetuksen vaatima suuri panostus on osaltaan vienyt resursseja 

erityisesti erikoistuvien lääkärien koulutuksen järjestämisestä. 

 

Keskussairaalatasolla on Löppösen mukaan myös kohtuullisen hyvä tilanne. P-

KKS:ssa on tosin ollut jonkin aikaa ylilääkärin virka täyttämättä, mikä on 

vaikeuttanut siellä toimintaa. Savonlinnassa KNK-lääkärin virkaa hoitaa neljän 

erikoislääkärin rinki. Näistä yksi on sairaalan KNK-tautien ylilääkäri, yksi käy 

Kuopiosta ja kaksi Lappeenrannasta. Joitain erikoistuvia on siirtynyt alueen 

keskussairaaloista myös muihin yliopistosairaaloihin jatko-opintoihin. 

 

KNK-tautien ongelmana KYSissä ovat tällä hetkellä pitkät jonot poliklinikalle ja 

leikkauksiin. Poliklinikan tilanteeseen ovat vaikuttaneet lisääntyneet lähetteet 

perusterveydenhuollosta. Lisäksi VASista on lopettanut KNK-tautien 

erikoislääkäri, mikä lisää painetta KYSiin. Ratkaisuna tilanteeseen poliklinikan 
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jonoja on purettu lisätöinä sairaalan omalla väellä. Todennäköisesti 

tulevaisuudessa tehdään alue- ja mahdollisesti keskussairaaloidenkin kanssa 

kumppanuussopimuksia, jolloin erikoislääkäri kävisi osan työajastaan 

aluesairaalassa. Leikkaustoimintaa vaikeuttaa erityisesti leikkaussaliajan puute. 

Erityisesti päiväkirurgisia toimenpiteitä voitaisiin tehdä enemmänkin jos olisi 

tiloja. 

 

Alan kehitys 

 

Erityisesti audiologia ja tuumorikirurgia, sekä rhino-allergologia ovat alan sisällä 

jonkin verran eriytyneet. Näihin tarvitaan tulevaisuudessakin todennäköisesti 

omat lisäkoulutusohjelmansa. Audiologiassa erityisesti teknisen audiologian 

kehitys on mennyt huomattavasti eteenpäin. Samalla audiologia toimii yhä 

enemmän yhteistyössä kirurgian kanssa implanttihoitojen yleistyessä. 

Tuumorikirurgiset potilaat ovat raskashoitoisia ja tarvitaan tiivistä yhteistyötä 

mm. plastikkakirurgien ja leukakirurgien kanssa. Rhino-allergologiassa tarvitaan 

nykyisin omat tutkimuslaitteensa ja lisäksi se on läheisesti yhteistyössä 

työlääketieteen kanssa, mikä vaatii perehtyneisyyttä. 

 

Yksityissektorin rooli KNK-taudeissa on merkittävä erityisesti avohoitokäyntien 

suhteen. Alalla on Kuopiossa yksi päätoiminen privaattilääkäri. 

Yksityispraktiikka antaa kuitenkin merkittävän lisäansiomahdollisuuden 

julkisessa virassa oleville alan lääkäreille. Yksityissektorin osuus kasvaa 

jatkossa edelleen. Syynä tähän ovat Löppösen mukaan toisaalta potilaiden 

halukkuus valita itse lääkärinsä ja toisaalta yksityisten sairausvakuutusten 

yleistyminen. Löppösen mukaan julkiselle puolelle, myös 

perusterveydenhuollolle, jää myös tulevaisuudessa merkittävä oma roolinsa 

KNK-tautien hoidossa. Yksityispraktiikalla voidaan tehdä vain varsin rajatusti 

toimenpiteitä, lähinnä korvien putkituksia ja risakirurgiaa. Vaativampi hoito ja 

diagnostiikka jää joka tapauksessa julkisen sektorin tehtäväksi.  
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Suurimpana uhkana alan tulevaisuudessa Löppönen näkee pienten 

sairaaloiden KNK-tautien hoidon loppumisen. Todennäköisesti tulevaisuudessa 

tarvitaan lisää kumppanuussopimuksia pienten ja suurten sairaaloiden välillä. 

Yksi tulevaisuuden resurssihaasteista tulee olemaan kuulokojeiden ja 

istutteiden määrän kasvaminen hoitojen parantuessa ja väestön vanhentuessa. 

Tätä voidaan Löppösen mukaan kuitenkin osittain siirtää 

ostopalvelutoiminnaksi. Myös osan putkitus- ja risakirurgiasta voisi ohjata 

yksityissektorilla tehtäväksi. 

 

Erikoislääkäritarve vuonna 2020 

 

Alueella on Löppösen näkemyksen mukaan tällä hetkellä 1-2 erikoislääkärin 

vaje. Erikoislääkäritarpeeksi vuonna 2020 nykyiseen verrattuna Löppönen 

arvelee 110%. Syyksi tähän hän mainitsee alan naisistumisen, väestön 

vanhenemisen, tuumorikirurgian ja kuulon kuntoutuksen lisääntymisen sekä 

vaativien hoitojen, kuten implanttien yleistymisen.  

 

Erikoislääkärikoulutus 

 

KNK-tautien koulutus on Löppösen näkemyksen mukaan tällä hetkellä 

kohtuullisen hyvää. Erityisesti perusopetus saa jatkuvasti hyvää palautetta. 

Erikoistuvia on pystytty kierrättämään suunnitelmallisesti työpisteestä toiseen, 

koulutettavien omasta toiveesta varsin nopealla 1-2 viikon frekvenssillä. 

Koulutusta olisi Löppösen mukaan kuitenkin hyvä edelleen kehittää enemmän 

seniori-juniori -parityöskentelyn suuntaan. Tällä hetkellä erikoislääkärimäärä ei 

riitä tämän tyyppiseen toimintaan ja erikoistuvia joudutaan käyttämään jonkin 

verran myös puhtaana työvoimaresurssina.  

 

Alalla on kolmen vuoden poikkeuslupa ns. 50/50 -säännöstä. Tähän on ollut 

syynä erikoistumispaikkojen puute keskussairaaloissa. Joidenkin 

erikoislääkärien valmistuminen on uhannut jäädä kiinni siitä, että tarvittavaa 

erikoistumispaikkaa keskussairaaloista ei ole pystytty tarjoamaan. Varsinaisia 
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erikoistuvien lääkärien virkoja on olemassa P-KKS:ssa ja MKS:ssa. K-SKS:ssa 

toimintaa pyöritetään käytännössä sijaisjärjestelyin. Löppösen mukaan on 

olemassa jonkin verran painetta siihen, että koulutusta haluttaisiin antaa 

jatkossa jopa kokonaisuudessaan keskussairaalassa. Tämän hän näkee 

huonoa kehityssuuntana. 

 

Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä 

 

Tätä selvitystä varten tehtyyn kyselyyn on saatu vastaukset lisäksi Keski-

Suomen, Pohjois-Karjalan, Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloista. 

 

Keskussairaaloiden ylilääkärien vastauksista käy ilmi, että alueen 

keskussairaaloiden työtilanne on yhtä lukuun ottamatta varsin hyvä. Yhdessä 

on jouduttu toiminnan järjestämiseksi erityisjärjestelyihin. Alalla ei myöskään 

nähdä kovin suurta pulaa erikoislääkäreistä. Tämän hetkisen tarpeen arveltiin 

alueittain olevan 0-2 erikoislääkäriä. Myöskään tulevaisuudessa ei nähty kovin 

suurta lisätarvetta erikoislääkäreille. Kahdessa vastauksessa arveltiin vuonna 

2020 pärjättävän nykyisellä erikoislääkärimäärällä, kun muissa tarpeen arvioitiin 

olevan 115-120% nykyisestä. Erityisesti audiologian kehittymisen arveltiin 

lisäävän KNK-lääkärien tarvetta tulevaisuudessa. Erikoislääkärikoulutuksessa 

haluttiin tulevaisuudessa painotettavan enemmän keskussairaalassa 

tapahtuvaa opetusta. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 

 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäreitä asui vuoden 2008 lopussa 

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella yhteensä 55 (16 naista). 

Seuraavan 12 vuoden aikana näistä jää eläkepoistuman kautta pois 

työelämästä yhteensä 20 (16+4) erikoislääkäriä, eli noin 1,7 

erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopistosta valmistui vuosina 1999-2008 yhteensä 14 erikoislääkäriä, 

eli 1,4/vuosi.  

 

 
 

Jos vuosituotokseksi arvioidaan 1,4 erikoislääkäriä/vuosi, saadaan Kuopion 

yliopiston nettotuotokseksi -0,3 (1,4-1,7) erikoislääkäriä/vuosi. Tällä 

tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueen erikoislääkärimäärä olisi 

vähentynyt neljällä. Kuopion yliopistosta valmistuneista 32-52-vuotiaista 

erikoislääkäreistä 96% asuu tällä hetkellä KYSin erva-alueella ja saman 

ikäisistä erva-alueella asuvista erikoislääkäreistä 66% on valmistunut Kuopion 
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yliopistosta. Näistä lasketulla liikkuvuuskertoimella (1,45) korjattu tuotos on 2,0 

erikoislääkäriä/vuosi, jolloin nettotuotokseksi saadaan 0,3 (2,0-1,7) 

erikoislääkäriä/vuosi. Tällöin vuonna 2020 KYSin erva-alueen 

erikoislääkärimäärä olisi lisääntynyt 58:aan. Ylilääkärien arvio tarpeesta vuonna 

2020 on 145% nykyisestä erikoislääkärimäärästä. Tämä tarkoittaisi 60 

erikoislääkäriä vuonna 2020. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Alalla ei työvoiman riittävyyden osalta ole tällä hetkellä suuria ongelmia. 

Erikoislääkärien virat ovat pääsääntöisesti täynnä. Nuorten lääkärien 

keskuudessa kiinnostus alaa kohtaan on viime aikoina jopa hiukan lisääntynyt. 

Erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminta on kuitenkin ruuhkautunut, mikä 

asettaa haasteen tulevaisuudelle. On todennäköistä, että alan yksityissektori 

tulee jatkossa kasvattamaan rooliaan. Erityisesti vaikeammat hoidot ja vaativa 

diagnostiikka pysyvät kuitenkin joka tapauksessa julkisen sektorin vastuulla. 

Pienten yksiköiden toiminta on merkittävä haaste, joka on jollain tavoin 

ratkaistava. Yksi vaihtoehto asian ratkaisemiseksi ovat ns. 

kumppanuussopimukset yliopistosairaalan ja keskus- ja aluesairaaloiden välillä. 
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LASTENKIRURGIA 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaus KYSin ylilääkäriltä. 

Vastauksen perusteella erikoislääkäritilanne kohtuullinen. KYSissä on kolme 

virkaa ja tällä hetkellä kaksi lastenkirurgia. Ongelmia on erityisesti kirurgian 

päivystystoiminnassa, jossa näkyy lastenkirurgisen kokemuksen puute. 

Erikoislääkäritarpeeksi vuonna 2020 arvioidaan 100% nykyisestä. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 

 

Alueen 5 lastenkirurgian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,3 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopistosta ei vuosina 1999-2008 valmistunut yhtään lastenkirurgian 

erikoislääkäriä. Eläkepoistuma huomioiden alueella olisi vuonna 2020 yksi 

erikoislääkäri. Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 5 erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 

 

Alan nykyinen tilanne on hyvä. Tulevaisuudessa ei ole näkyvissä merkittävää 

alan tarpeen lisäystä. Alan erikoislääkäreitä jää kuitenkin muutaman vuoden 

kuluttua eläkkeelle ja eläkepoistuman korvaamiseksi pitää kouluttaa 

erikoislääkäreitä.  
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LASTENNEUROLOGIA 
 

Ylilääkärien näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaukset KYSin, KSKS:n ja P-

KKS:n  ylilääkäreiltä. Vastausten perusteella erikoislääkäritilanne on kyselyyn 

vastanneista sairaaloista varsin hyvä. Ainoastaan yhdessä sairaaloista yksi oli 

yksi virka täyttämättä. Vastausten mukaan alueella olisi kuitenkin 3-5 

erikoislääkärin tarve. Tulevaisuuden haasteena nähtiin erityisesti alan 

sairauksien paremmasta tunnistamisesta johtuva työmäärän sekä 

vaatimustason lisääntyminen. Tarpeeksi vuonna 2020 arveltiin 100-130 % 

nykyisestä. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 11 kliinisen lastenneurologian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 

vuoden aikana eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,6 

erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 0,6 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 11 

erikoislääkäriä. Ylilääkärien arvion mukaan tarve olisi 13 erikoislääkäriä. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Alan tilanne on kohtuullisen hyvä. Nykyinen koulutusvolyymi riittää vastaamaan 

eläkepoistumaan. Lisääntyvään tarpeeseen vastaaminen  vaatii kuitenkin 

lisäpanostusta alan koulutukseen. 
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LASTENPSYKIATRIA 
 

Ylilääkärien näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaukset KYSin, KSKS:n, P-KKS:n 

ja SKS:n  ylilääkäreiltä. Vastausten perusteella erikoislääkäritilanne on kyselyyn 

vastanneista sairaaloista huono. Ainoastaan yhdessä sairaaloista 

erikoislääkärien virat olivat täynnä. Vastausten mukaan alueella olisi lisäksi 15-

20 erikoislääkärin tarve. Tulevaisuuden haasteena nähtiin erityisesti 

yhteiskunnan haasteiden heijastuminen perheiden hyvinvointiin ja sitä kautta 

lasten mielenterveyteen. Lasten psykiatristen palvelujen tarve on kasvanut 

jatkuvasti ja sen arveltiin kasvavan edelleen. Erikoislääkäritarpeeksi vuonna 

2020 arveltiin 120-170 % nykyisestä. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 22 kliinisen lastenpsykiatrian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden 

aikana eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,9 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 1,0 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 23 

erikoislääkäriä. Liikkuvuuskertoimella korjatulla tuotoksella erikoislääkäreitä olisi 

22. Ylilääkärien arvion mukaan tarve olisi 32 erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Ala on jo pitkään ollut suurissa vaikeuksissa lääkärien rekrytoinnin suhteen, 

eikä tilanteeseen ole näkyvissä helpotusta. Lisäksi alan palvelujen tarve 

lisääntyy edelleen tulevaisuudessa. Tilanne muistuttaa monin tavoin 

nuorisopsykiatrian tilannetta, jota on käsitelty toisaalla tässä selvityksessä. 
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LASTENTAUDIT 
 

Ylilääkärien näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaukset kaikkien alueen 

keskussairaaloiden ylilääkäreiltä. Vastausten perusteella erikoislääkäritilanne 

alueella on kohtuullinen. Alueella nähtiin olevan yhteensä neljän erikoislääkärin 

tarve. Pediatrian kysynnän arveltiin lapsimäärien vähenemisestä huolimatta 

lisääntyvän medikaalisaatiosta, paremmista hoidoista ja lisääntyvästä 

vaatimustasosta johtuen. Erikoislääkäritarpeeksi vuonna 2020 arveltiin 100-150 

% nykyisestä. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 

 

Alueen 58 lastentautien erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 2,0 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 2,2 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 60 

erikoislääkäriä. Liikkuvuuskertoimella korjatulla tuotoksella erikoislääkäreitä olisi 

65. Ylilääkärien arvion mukaan tarve olisi 71 erikoislääkäriä. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Alan tilanne on kohtuullinen. Nykyisellä koulutusmäärällä voidaan vastata 

eläkepoistumaan, mutta ei tulevaisuuden haasteisiin. Kehittyvät hoidot ja lasten 

vanhempien kasvava vaatimustaso lisäävät alan vaativuutta. Alan koulutusta 

tulisi näistä syistä lisätä.  
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NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 
 

Ylilääkärien näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaukset kaikkien alueen 

keskussairaaloiden ylilääkäreiltä. Vastausten perusteella erikoislääkäritilanne 

alueella on kohtuullinen. Yhdessä alueen keskussairaalassa oli kolmen ja 

yhdessä yhden erikoislääkärin vaje virkojen täyttöasteessa. Alueella nähtiin 

olevan yhteensä kymmenen erikoislääkärin tarve. Alan tarpeen nähtiin pysyvän 

pääsääntöisesti nykyisen kaltaisena. Synnytykset ovat viime aikoina 

vähentyneet, mutta toisaalta gynekologisten syöpien esiintyvyys on lisääntynyt. 

Päivystystoiminnan järjestäminen nähdään varsinkin alueen pienemmissä 

keskussairaaloissa haasteellisena. Erikoislääkäritarpeeksi vuonna 2020 arveltiin 

100-150 % nykyisestä. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 

 

Alueen 80 naistentautien erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 2,8 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 2,4 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotantotahdilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 74 

erikoislääkäriä. Liikkuvuuskertoimella korjatulla tuotoksella erikoislääkäreitä olisi 

79. Ylilääkärien arvion mukaan tarve olisi 88 erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 

 

Kuopion yliopiston nykyisellä koulutusvolyymillä ei voidaan vastata alan 

eläkepoistumaan. Jos tuotosta korjataan liikkuvuuskertoimella, saadaan 

eläkepoistuma korvattua. Erikoislääkärien tarpeen arvioidaan kuitenkin 

kasvavan vuoteen 2020 mennessä. Alan koulutusta tulisi näistä syistä lisätä.  
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NEFROLOGIA 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaus KYSin ylilääkäriltä. 

Vastauksen perusteella erikoislääkäritilanne alueella on hyvä. Kaikkiin 

keskussairaaloiden erikoistuvien lääkärien virkoihin ei ole kuitenkaan ollut 

hakijoita. Alan tarvetta kasvattaa tulevaisuudessa lähinnä väestön 

ikääntymisestä johtuva munuaisten vajaatoiminnan lisääntyminen. 

Erikoislääkäritarpeeksi vuonna 2020 arvioitiin 120 % nykyisestä. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 12 nefrologian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,2 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Ensimmäiset nefrologit Kuopion yliopistosta valmistuivat 2001. Tuotos vuosina 

2001-2008 oli 0,75 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä koulutusvolyymilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 19 

erikoislääkäriä. Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 14 erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 

 

Alalla ei ole merkittäviä ongelmia. Eläkepoistumaa on jonkin verran ja 

erikoislääkärien tarve kasvaa jonkin verran vuoteen 2020, mutta nykyinen 

koulutusvolyymi riittää vastaamaan tarpeeseen. Vaarana voi olla jopa 

ylituotanto. 
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NEUROKIRURGIA 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaus KYSin ylilääkäriltä. 

Vastauksen perusteella erikoislääkäritilanne on hyvä. Erikoislääkäritarpeeksi 

vuonna 2020 arvioitiin 120 % nykyisestä. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 12:sta neurokirurgian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,3 erikoislääkäriä/vuosi. 
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 Kuopion yliopiston erikoislääkärituotos vuosina 1999-2008 oli 0,5 

erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä koulutusvolyymilla vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 14 

erikoislääkäriä. Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 14 erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Alan tilanne on hyvä. Nykyinen koulutusvolyymi riittää kattamaan sekä 

eläkepoistumasta että lisääntyvästä tarpeesta syntyvän erikoislääkärivajeen. 
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NEUROLOGIA 
 

Ylilääkärien näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaus KYSin, KSKS:n P-KKS:n ja 

MKS:n ylilääkäreiltä. Vastausten perusteella erikoislääkäritilanne on 

kohtuullinen, joskin vain yhdessä sairaalassa kaikki virat olivat täynnä. 

Vastausten mukaan alueella on seitsemän neurologin vaje. Alan ongelmana 

nähtiin riittävän päivystysvalmiuden ylläpitäminen hoitolinjojen aktivoituessa ja 

lääkärimäärän ollessa päivystystarpeeseen nähden pieni. Lisäksi väestön 

vanheneminen lisää neurologisia sairauksia. Erikoislääkäritarpeeksi vuonna 

2020 arvioitiin 120-140 % nykyisestä. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 49:stä neurologian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 1,8 erikoislääkäriä/vuosi. 
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 Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 1,9 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotoksella KYSin erva-alueella olisi vuonna 2020 49 erikoislääkäriä. 

Liikkuvuuskertoimella korjatun tuotoksen mukaan erikoislääkäreitä olisi 47. 

Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 62 erikoislääkäriä. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Alan ongelmana ovat erityisesti aktiivisemmaksi muuttunut päivystystoiminta 

sekä väestön vanhenemiseen liittyvä neurologisten sairauksien lisääntyminen. 

Nykyinen koulutusvolyymi ei riitä kattamaan eläkepoistumaa eikä varsinkaan 

lisääntyvää tarvetta. Alan koulutusta tulee lisätä. 
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NUORISOPSYKIATRIA 
 

Ylilääkärihaastattelu 

 

Tätä selvitystä varten on haastateltu nuorisopsykiatrian professori Eila 

Laukkasta. Muiden sairaanhoitopiirien ylilääkärien kysymyslomakkeiden 

vastauksia on käsitelty jäljempänä. 

 

Rekrytointi 

 

Alalla on rekrytointiongelma sekä erikois- että erikoistuvien lääkärien kohdalla. 

Muuta henkilökuntaa on saatu rekrytoitua hyvin, henkilökunta on työhön 

sitoutunutta, osaavaa ja erinomaisesti kouluttautunutta. Tästä on saatu myös 

ulkopuolista tunnustusta. Lääkäripula on koskenut sekä virkojen täyttöä että 

niiden liian vähäistä määrää. Laukkasen mukaan esimerkiksi vertailussa 

lastenpsykiatriaan henkilökunnan ja potilaiden määrä on suurin piirtein sama, 

mutta nuorisopsykiatrialla on 10 virkaa lastenpsykiatrian 15 vastaan. 

Työkuormitus on ollut liian kova ja sekä erikoistuvia että erikoislääkäreitä on 

siksi hakeutunut muualle. Alalle jääneet ovat pitäneet työstään, koska se on 

positiivinen psykiatrinen ala, jossa potilaat joskus parantuvatkin. 

 

Nuorten rekrytointi alalle on ollut vaikeaa. Tähän on osittain vaikuttanut 

erikoisalan epävarma asema ja huono tunnettuus. Aivan viime aikoina on 

kuitenkin ollut nähtävissä positiivisia signaaleja nuorten lääkärien 

kiinnostuksesta alaa kohtaan. Samalla on pyritty panostamaan erityisesti 

kesäsijaisten ja nuorten erikoistuvien rekrytointiin ja työtyytyväisyyteen. Yksi 

rekrytointiongelma erityisesti yliopistoklinikassa on palkkauksen 

joustamattomuus ja osa-aikatyön mahdottomuus. Tämä on työn mielekkyyden 

lisäksi jonkin verran karkottanut erikoislääkäreitä yksityissektorille. 
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Alan kehitys 

 

Nuorisopsykiatria on ollut oma itsenäinen erikoisalansa noin kymmenen vuoden 

ajan. Laukkanen näkee tämän ajan positiivisena kehityksen aikana, jolloin on 

voitu paneutua alan koulutuksen ja tutkimustoiminnan kehittämiseen. Alan 

asema on kuitenkin ollut jatkuvasti epävarma. Laukkasen mukaan 

keskustelusta puuttuu näkemys nuorten tarpeista omana potilasryhmänään. 

Euroopassa nuorisopsykiatriaa ei erikoisalana yleisesti tunneta, mutta toisaalta 

siellä erotus lasten- ja aikuispsykiatrian välillä kulkee usein 15 ikävuodessa. 

Psykoosisairaudet, vaikea masennus ja maanis-depressiivisyys puhkeavat 

usein nuoruusiässä, jolloin tarvittaisiin erilaisia lähestymistapoja ja hoitomuotoja 

erityisesti nuoria ajatellen. Tätä varten tarvitaan lisää tutkimustietoa. Laukkanen 

pelkää, että mikäli ala ei pysy itsenäisenä tämä tutkimus jää tekemättä. 

 

Tulevaisuudessa nuorisopsykiatriassa on tarkoitus puuttua entistä paremmin ja 

varhaisemmassa vaiheessa nuorten ongelmiin. Tätä varten on esimerkiksi 

Kuopiossa luotu SIHTI -projekti, jossa on tarkoituksena kartoittaa nuorten 

ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja arvioida hoidon tarvetta 

siten, että hoidetaan oikeita potilaita oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

Laukkasen näkemyksen mukaan projektilla on saatu aikaan myönteistä 

kehitystä alalla. 

 

Yksityissektorin osuus nuorisopsykiatriasta on ollut varsin pieni, mutta 

kasvamassa. Yhä useampia erikoislääkäreitä on hakeutunut suoraan 

valmistumisensa jälkeen privaattiin. Laukkasen mukaan julkinen sektori tulee 

kuitenkin jatkossakin vastaamaan erityisesti haastavammasta hoidosta. 

Yksityissektorin roolin hän näkee lähinnä kasvavana terapiatarpeen 

tyydyttämisessä, joskin siinäkään yksityissektori ei voi vastata vaikeimpien 

potilaiden hoidosta. Ongelmana yksityissektorilla on työnohjauksen ja 

koulutuksen järjestäminen. Yksi yksityissektorin työnkuva on viime aikoina ollut 

yksityisten sijoituskotien psykiatrian ostopalvelutoiminta. Laukkasen mukaan 

tuossa on kuitenkin ollut nähtävissä ongelmia. Käyntitiheys yksiköissä ei ole 
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riittävän suuri ja toisaalta vaikeiden potilaiden kanssa ei pärjätä. Tätä kuvaa 

mm. se, että 28% nuorten M1 -lähetteistä tehdään jonkinlaisessa hoitokodissa 

asuvista potilaista. 

 

Laukkasen näkemyksen mukaan nuorisopsykiatriassa tarvittaisiin erityisesti 

annettavan hoidon parempaa organisointia. Hänen mukaansa esimerkiksi 

KELA:n harkinnanvaraiset terapiamäärärahat voisi jakaa erillinen julkisen 

sektorin yksikkö, joka koordinoisi potilaiden hoitoa heidän tarpeidensa mukaan. 

Tällöin myös yksityissektorin rooli selkiytyisi osana kenttää, koska yksikkö voisi 

ohjata osan potilaista privaattiin heille sopivaan hoitoon. Julkiselle sektorille 

pitäisi Laukkasen mukaan joka tapauksessa saada resursseja terapioiden 

tarpeen arviointiin ja seurantaan. 

 

Tulevaisuuden kannalta Laukkanen näkee erityisen kriittisenä alan säilymisen 

itsenäisenä erikoisalana. Laukkasen mukaan ala ei kehity suotuisasti, mikäli 

siitä tulee esimerkiksi lasten- ja aikuispsykiatrian suppea erikoisala. Tällöin sekä 

alan kehittäminen että sen tutkimustoiminta jäävät muiden psykiatristen alojen 

varjoon, eikä kasvavaan nuorten psykiatrisen hoidon tarpeeseen pystytä 

vastaamaan. Alalle hakeutuminen olisi Laukkasen näkemyksen mukaan tuolloin 

vielä nykyistäkin vähäisempää. 

 

Erikoislääkäritarve 

 

Laukkasen näkemyksen mukaan erikoislääkäritarve vuonna 2020 on 150% 

nykyiseen verrattuna. Palvelujen tarve on viimeisten vuosien aikana 

vyörymäisesti lisääntynyt. Samalla potilaiden vaikeusaste on kasvanut. Nuorten 

psykoosisairaudet ovat pysyneet suunnilleen ennallaan, mutta erityisesti 

masennus ja erilaiset persoonallisuushäiriöt käytöshäiriöineen ovat 

lisääntyneet. SIHTI �–projektista saatujen kokemusten mukaan 5% 13-22 

vuotiaista nuorista tarvitsee jonkinlaista psykiatrista interventiota. Lisäksi kodin 

ulkopuolelle sijoitettujen nuorten määrä kasvaa noin 2-5% vuodessa. 

Ongelmakenttä on myös voimakkaasti kasvanut ongelmien ollessa yhä 
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useammin koko perheen ongelmia. Laukkasen näkemyksen mukaan myös 

perusterveydenhuollon nuorisopsykiatrisen osaamisen taso on varsin heikkoa. 

Hänen mukaansa tarvittaisiinkin erityisesti koulujen terveydenhoitajien ja 

kuraattorien sekä sosiaalityöntekijöiden ja vastaavien lisäkouluttamista 

tunnistamaan nuorten psykiatrisia ongelmia ja auttamaan varhaisessa 

puuttumisessa. Tämä saattaisi osaltaan myös vähentää erikoissairaanhoidon 

tarvetta tulevaisuudessa. 

 

Erikoislääkärikoulutus 

 

Erikoistuvia lääkäreitä on ollut vaikea rekrytoida alalle. Viime aikoina on 

kuitenkin tapahtunut positiivista kehitystä. Laukkasen mukaan ongelma on 

erityisesti alan julkisuuskuva. Esimerkiksi HUS:ssa ja Lahdessa on nuoria 

lääkäreitä saatu houkuteltua hyvin töihin. Kysymys on siis alan markkinoinnista 

ja työn mielekkäästä organisoinnista, ei siitä ettei se olisi kiinnostavaa. Yksi 

ongelma on opetusresurssien puute niin perusopetuksessa kuin 

erikoislääkärikoulutuksessakin. Kuopiossa ainoa opettajaresurssi on 45% 

professorin virka. Laukkasen näkemyksen mukaan nuorisopsykiatrian opetusta 

pitäisi saada enemmän jo lääkärien perusopetukseen toisaalta yleisosaamisen 

parantamiseksi ja toisaalta kiinnostuksen herättämiseksi alaa kohtaan. Alalla on 

pyritty organisoimaan sopimusjärjestelyin koulutusta myös keskussairaaloihin 

siten, että niihin on järjestetty yliopistotason opetusta. Ala ei ole poikkeusluvalla 

kuulunut ns. 50/50 -säännön piiriin. Tutkimustoimintaa on alan nuoruudesta 

johtuen ollut varsin vähän, joten dosenttitasoista opetusta ei dosenttien 

puutteen vuoksi ole pystytty järjestämään. 

 

Nuorisopsykiatrian erikoislääkärit ovat perinteisesti olleet valmistuessaan varsin 

vanhoja, 40-50-vuotiaita. Tämä on johtunut erityisesti aikaisemmasta asemasta 

ns. suppeana erikoisalana. Viime aikoinakin alalle on tultu usein jonkin muun 

erikoisalan kautta. Haasteena onkin erityisesti nuorten erikoistuvien lääkärien 

houkuttelu alalle. 
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Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä 
 

Tätä selvitystä varten tehtyyn kyselyyn on saatu vastaukset lisäksi Keski-

Suomen, Mikkelin ja Pohjois-Karjalan keskussairaaloista. 

 

Vastauksista käy ilmi, että alueen keskussairaaloilla on ollut jonkin verran 

vaikeuksia virkojen täyttämisessä. Alan tulevaisuudessa nähtiin tarpeelliseksi 

yhteistyön kehittäminen muiden toimijoiden, kuten perus- ja 

kouluterveydenhuollon kanssa. Nuorisopsykiatrien tarpeeksi vuonna 2020 

arveltiin 120-200% verrattuna nykyiseen määrään. Syiksi tähän nähtiin 

erityisesti yhteiskunnan muiden alueiden, kuten koulujen supistuva huolenpito 

nuorista sekä yhteiskunnan eriarvoisuudesta ja syrjäytymisestä johtuvien 

ongelmien lisääntyminen. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Lastenpsykiatrian erikoislääkäreitä asui vuoden 2008 lopussa Kuopion 

yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella yhteensä 23 (18 naista). 

Seuraavan 12 vuoden aikana näistä jää eläkepoistuman kautta pois 

työelämästä yhteensä 11 (3+8) erikoislääkäriä, eli noin 0,9 erikoislääkäriä/vuosi. 

Eläkepoistuma alkaa vuodesta 2013 ja lisääntyy lähestyttäessä vuotta 2020. 
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Kuopion yliopistosta valmistui vuosina 1999-2008 yhteensä 8 erikoislääkäriä, eli 

0,8/vuosi.  

 

 
 

Jos vuosituotokseksi arvioidaan 0,8 erikoislääkäriä/vuosi, saadaan Kuopion 

yliopiston nettotuotokseksi -0,1 (0,8-0,9) erikoislääkäriä/vuosi. Tällä 

tuotantotahdilla vuonna 2020 olisi KYSin erva-alueen erikoislääkärimäärä 

vähentynyt yhdellä erikoislääkärillä. Kuopion yliopistosta valmistuneista 32-52-

vuotiaista erikoislääkäreistä 92% asuu tällä hetkellä KYSin erva-alueella ja 

saman ikäisistä erva-alueella asuvista erikoislääkäreistä 79% on valmistunut 

Kuopion yliopistosta. Näistä osuuksista lasketulla liikkuvuuskertoimella (1,16) 

korjattu tuotos on 0,9 erikoislääkäriä/vuosi, jolloin nettotuotokseksi saadaan 0 

(0,9-0,9) erikoislääkäriä/vuosi. Tällöin vuonna 2020 KYSin erva-alueen 

erikoislääkärimäärä olisi pysynyt 23:ssa. Ylilääkärien arvio tarpeesta vuonna 

2020 on 167% nykyisestä erikoislääkärimäärästä. Tämä tarkoittaisi 38 

erikoislääkäriä vuonna 2020. 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 

 

Nuorisopsykiatria on erikoisalana varsin nuori ja sen on ollut vaikeaa 

vakiinnuttaa asemansa. Alan tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa on se, 

säilyykö ala tulevaisuudessa itsenäisenä. Tähän ei tämän selvityksen puitteissa 

voida ottaa kantaa. Nuorisopsykiatria on ollut suurissa rekrytointiongelmissa niin 

erikois- kuin erikoistuvienkin lääkärien suhteen. Alan ongelmat ovat työn 

organisoinnissa ja houkuttelevuudessa nuorten lääkärien parissa. Alan 

tunnettuus on heikkoa. Kuvaavaa on se, että professori Laukkasen mukaan 

kurssille tulevat viidennen vuoden lääketieteen opiskelijat eivät tiedä alan 

olevan itsenäinen erikoisalansa. Mikäli työ saadaan organisoitua mielekkääksi 

ja alan tunnettuutta parannettua, voisi alalle olla riittävästi halukkaita tulijoita. 

Rekrytoinnin helpottamiseksi alalle tarvittaisiin lisää joustoa niin palkkauksessa 

kuin työjärjestelyissäkin. 
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OIKEUSPSYKIATRIA 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin yhteinen vastaus Kuopion yliopiston 

professorilta ja yliopiston oikeuspsykiatrisen yksikön ylilääkäriltä. Vastauksen  

perusteella erikoislääkäritilanne on hyvä, Erikoislääkäritarpeen arvioitiin 

kasvavan, mikäli oikeuspsykiatriaan tulee velvoite avohoidon järjestämiseen.  

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 17:sta oikeuspsykiatrian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden 

aikana eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,5 erikoislääkäriä/vuosi. 

 

 
 

Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 1,5 erikoislääkäriä/vuosi.  
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Nykyisellä tuotoksella KYSin erva-alueella olisi vuonna 2020 29 erikoislääkäriä. 

Liikkuvuuskertoimella korjatun tuotoksen mukaan erikoislääkäreitä olisi 25. 

Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 17 erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 

 

Alalla ei ole näköpiirissä merkittäviä ongelmia. Vaarana on jopa erikoislääkärien 

ylikoulutus. Käynnissä olevassa erikoislääkärikoulutuksen uudistuksessa alan 

asemasta on käyty keskustelua ja on mahdollista, että siitä tulee 

tulevaisuudessa psykiatrian suppea erikoisala.  
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ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA SEKÄ KÄSIKIRURGIA 
 

Ylilääkärihaastattelu 

 

Tätä selvitystä varten on haastateltu ortopedian ja traumatologian professori 

Heikki Krögeriä. Muiden sairaanhoitopiirien ylilääkärien kysymyslomakkeiden 

vastauksia on käsitelty jäljempänä. Kuopion yliopistossa ei ole omaa 

käsikirurgian professuuria. Muodollisesti koulutusvastuu on Oulun yliopistolla. 

KYSissä käsikirurgia kuuluu hallinnollisesti ortopedian ja traumatologian 

klinikkaan, mistä syystä se tässä selvityksessä käsitellään samassa 

yhteydessä. 

 

Rekrytointi 

 

Erikoislääkärin virat ovat KYSissä tällä hetkellä täynnä. Myöskään 

keskussairaalatasolla ei ole ongelmia, joskin erikoislääkärien virkoja on alueen 

sairaaloissa ollut ajoittain täyttämättä. Erikoistuvista lääkäreistä oli viime vuonna 

vajausta, mutta nyt tuo tilanne on täysin korjaantunut. Keskussairaalatasolla on 

paljon ortopediaan erikoistuvia lääkäreitä. Käsikirurgeja alueella toimii laskujen 

mukaan yhteensä viisi erikoislääkäriä ja kaksi erikoistuvaa lääkäriä. Lisäksi yksi 

jo eläkkeelle jäänyt erikoislääkäri toimii aktiivisesti yksityissektorilla. 

 

Alan kehitys 

 

Ortopedia ja traumatologia ovat viime vuosina eriytyneet voimakkaasti muusta 

kirurgiasta. Esimerkiksi KYSissä on vuodesta 2006 lähtien ollut itsenäinen 

ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka. Krögerin mukaan on 

todennäköistä, että jatkossa vastaava järjestely tulee olemaan kaikissa 

yliopistollisissa sairaaloissa. Yliopiston puolella ortopedia ja traumatologia 

kuuluvat kirurgian kanssa samaan laitokseen, eikä asia tule muuttumaan 

lähitulevaisuudessa. Ortopedia ja traumatologia on yliopistossa liian pieni 

toimija pärjätäkseen omana yksikkönään. On kuitenkin mahdollista, että 
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ortopedia ja traumatologia tulevat tulevaisuudessa eriytymään kokonaan 

omaksi erikoisalakseen. 

 

Krögerin näkemyksen mukaan sekä ortopediassa että traumatologiassa 

korostuvat tulevaisuudessa suuremmat toimintayksiköt. Erityisesti 

traumatologian osalta tämä tulee tapahtumaan luonnollisen kehityksen kautta 

pienempien sairaaloiden toiminnan vähentyessä ja loppuessa. Esimerkiksi 

Kuopion alueella Iisalmen ja Varkauden sairaaloissa on vain pientä 

päiväaikaista traumatologista toimintaa. Kehityssuunta keskitetympiin yksiköihin 

kiihtyy jatkuvasti. 

 

Traumatologian osalta ongelmana on toiminnan oikea mitoitus. KYSissä on tällä 

hetkellä yksi 23 paikkainen traumatologian osasto, joka on jo nykyisellään 

riittämätön. Viimeisenä kahtena vuonna yli 10 % leikatuista traumapotilaista on 

hoidettu postoperatiivisesti muualla kuin traumatologian osastolla. 

Traumatologian tarve lisääntyy jatkossa toiminnan keskittämisen lisäksi myös 

väestön vanhenemisesta johtuvien traumaattisten murtumien lisääntymisen 

vuoksi. Laskemien mukaan traumaleikkausten määrän on arvioitu jopa 

kaksinkertaistuvan nykyisestä suurten ikäluokkien saavuttaessa n. 70-vuoden 

iän. Krögerin arvion mukaan tulevaisuudessa Suomessa tulee olemaan 5-10 

täyden palvelun traumakeskusta, joissa on monivammapotilaisiin ja 

neurokirurgiaan liittyvää osaamista. Keskukset syntyvät yliopistosairaaloiden ja 

suurimpien keskussairaaloiden ympärille. Pienemmissä keskussairaaloissa on 

traumatologiset yksiköt, joissa voidaan hoitaa yksinkertaisia tapauksia ja tehdä 

alustavaa arviota traumapotilaiden jatkohoidon tarpeesta. 

 

Päivystystoiminta tulee jatkossa entisestään eriytymään. Krögerin näkemyksen 

mukaan traumapotilaita pitäisi saada leikata vain ortopedi. Näin turvattaisiin 

riittävän laadukas hoito. Toisaalta jo tällä hetkellä on sellainen tilanne, että 

mikäli etupäivystäjä on jonkin muun kirurgian alan edustaja, ortopedian 

takapäivystäjä leikkaa käytännössä traumapotilaat. Tämä kehitys tulee Krögerin 

mukaan jatkumaan ja tulevaisuudessa ns. kova ja pehmeä puoli ovat myös 
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päivystystoiminnassa erillään. Muissa yliopistollisissa sairaaloissa näin on jo 

tällä hetkellä. Ortopedian ja traumatologian klinikalla olisi Krögerin mukaan 

valmiudet aloittaa oma päivystystoiminta myös KYSissä. Muilla kirurgian aloilla 

tätä valmiutta ei kuitenkaan ole vielä riittävästi. 

 

Potilasryhmistä vanhukset ovat hankalahoitoisia ja ongelmat usein 

monimutkaisia kun taas nuorempien kohdalla on haasteena mahdollisimman 

hyvän hoidon antaminen tulevien post-traumaattisten ongelmien välttämiseksi. 

Traumatologian osalta yksi tulevaisuuden haaste on myös riittävästä 

kuntoutuksesta huolehtiminen. Yhteistyö esimerkiksi fysiatrian kanssa tulee 

todennäköisesti tiivistymään kuntoutuksen osalta. 

 

Ortopedia eriytyy alana jatkuvasti. Tällä hetkellä on nivel-, selkä- ja 

endoskooppiseen kirurgiaan erikoistuneita ortopedeja. Leikkaustoiminta 

muuttuu Krögerin mukaan entistä enemmän tuotantomaiseksi. Tällä pyritään 

tehostamaan toimintaa, vähentämään kustannuksia ja parantamaan hoidon 

laatua. Samalla myös ortopedian sisällä on tulevaisuuden ongelmana 

yleisosaamisen katoaminen. Eriytyminen johtaa entistä enemmän lisääntyviin 

konsultaatioihin ja sitä kautta mahdollisesti kustannusten kasvuun. 

 

Käsikirurgia kuuluu KYSissä ortopedian ja traumatologian kanssa samaan 

klinikkaan. Kuopion yliopistossa ei ole käsikirurgian professoria eikä saatavilla 

ole myöskään dosenttitasoista opetusta. Krögerin mukaan tällaista ei ole 

myöskään näköpiirissä ainakaan kymmeneen vuoteen. Käsikirurgian 

muodollinen koulutusvastuu on Oulun yliopistolla. Yhteistyö on Krögerin 

mukaan toiminut hyvin. Koulutettavat ovat osan aikaa töissä Oulun 

yliopistollisessa sairaalassa. Epävirallista puhetta on ollut siitä, että Kuopion ja 

Oulun yliopistoihin perustettaisiin yhteinen käsikirurgian professuuri. Tällä 

taattaisiin jatkossa alan kehitys ja laadukas opetus myös Kuopiossa. 

 

Yksityissektorin rooli ei ortopediassa ole Kuopion alueella suuri. Puhtaita 

privaattiortopedeja on vähän. Suuntaus on enemmänkin siihen suuntaan, että 
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virkalääkärit pitävät yksityisvastaanottoa lisätyönä iltaisin. Suuri osa KYSin 

virassa olevista erikoislääkäreistä käy tällä hetkellä tekemässä 

ostopalveluleikkauksia esimerkiksi Savonlinnan ja Lappeenrannan 

keskussairaaloissa. Tässä toiminnassa on Krögerin näkemyksen mukaan omat 

hyvät ja huonot puolensa. Toisaalta potilaiden ei tarvitse liikkua ja samalla 

lääkärien ansiotaso nousee. Samalla erikoislääkärit ovat kuitenkin poissa KYSin 

toiminnasta, joka voi vaikuttaa haitallisesti klinikan toiminnan kehittämiseen. 

Konsultoitavassa sairaalassa potilaiden hoidon jatkuvuus voi myös kärsiä, eikä 

konsultaatiotoiminta ole lopullinen ratkaisu pienten sairaaloiden toiminnan 

turvaamiseksi. On myös luonnollista, että joissain tapauksissa lääkärit saattavat 

priorisoida sitä sairaalaa ja toimintaa, josta saavat suuremman osan tuloistaan. 

Krögerin mielestä tilanne pitäisi saada kehittymään siihen suuntaan, että 

tällaista toimintaa voitaisiin tehdä lisätyönä KYSin tiloissa, jolloin lääkärit olisivat 

koko ajan KYSin käytettävissä. 

 

Erikoislääkäritarve vuonna 2020 

 

Krögerin arvion mukaan vuonna 2020 tarvitaan 120% nykyisestä 

erikoislääkärimäärästä. Lisätarve syntyy erityisesti degeneratiivisten sairauksien 

ja vanhusten traumojen lisääntymisestä, väestön vaatimustason kasvamisesta 

ja hoitojen kehittymisestä. Osa-aikatyö ja em. konsultaatiotoiminnan 

mahdollinen lisääntyminen niin ikään lisäävät erikoislääkäritarvetta kunnallisella 

puolella. Nykyinen koulutusvolyymi kuitenkin riittää tarpeen tyydyttämiseen. 

Krögerin mukaan on olemassa jopa riski, että kaikki Kuopiossa koulutettavat 

ortopedit eivät mahdu alueelle töihin. Toisaalta vapaita ortopedin virkoja on 

maassamme koko ajan olemassa. Tällä hetkellä lääkärin toimenkuvaan kuuluu 

entistä enemmän muuta kuin varsinaiseen potilashoitoon liittyvää toimintaa. 

Tämä tulisi huomioida myös uusien erikoislääkäri virkojen perustamisessa.  
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Erikoislääkärikoulutus 

 

Ortopedian ja traumatologian koulutuksessa ei tällä hetkellä ole suuria 

ongelmia. Nykyistä 9 kk terveyskeskuspalvelua pidetään muiden operatiivisten 

alojen ohella myös ortopediassa liian pitkänä. Kädentaitojen opettelulle ei jää 

riittävästi aikaa. Ns. 50/50-sääntöä Kröger pitää huonona ja liian jäykkänä. 

Erikoistuvat kokevat sen raskaana ja toisaalta samalla yliopistosairaalajakso jää 

usein liian lyhyeksi. Runkokoulutusta suositellaan tehtäväksi keskussairaalassa 

riittävän monipuolisen työkokemuksen saamiseksi. Eriytyvästä koulutuksesta 

pitäisi Krögerin näkemyksen mukaan saada tehdä mahdollisimman pitkä aika 

yliopistosairaalassa. Ehdoton minimi on kaksi vuotta. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Ortopedian ja traumatologian  erikoislääkäreitä asui vuoden 2008 lopussa 

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella yhteensä 53 (9 naista). 

Seuraavan 12 vuoden aikana näistä jää eläkepoistuman kautta pois 

työelämästä yhteensä 19 (17+2) erikoislääkäriä, eli noin 1,6 

erikoislääkäriä/vuosi. 
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Lääkäriliiton tilastojen mukaan vuoden 2008 lopussa KYSin erva-alueella asui 

yhteensä neljä käsikirurgia, jotka olivat kaikki miehiä. Seuraavan 12 vuoden 

aikana eläkepoistuman kautta työelämästä poistuu kaksi käsikirurgia, eli noin 

0,2 erikoislääkäriä/vuosi. Eläkepoistuma tapahtuu arviolta vuonna 2016. 

 

 
 

Kuopion yliopistosta valmistui vuosina 1999-2008 yhteensä 25 ortopedian ja 

traumatologian erikoislääkäriä ja 2 käsikirurgia. Tämä tarkoittaisi ortopedian ja 

traumatologian vuosituotokseksi 2,5 sekä käsikirurgian tuotokseksi 0,2 

erikoislääkäriä/vuosi.  
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Jos ortopedian ja traumatologian erikoislääkärituotokseksi arvioidaan 2,5 

erikoislääkäriä/vuosi, saadaan Kuopion yliopiston nettotuotokseksi 0,9 (2,5-1,6) 

erikoislääkäriä/vuosi. Tällä tuotantotahdilla olisi vuonna 2020 

erikoislääkärimäärässä tapahtunut 10 erikoislääkärin lisäys KYSin erva-alueella. 

Kuopion yliopistosta valmistuneista 32-52-vuotiaista ortopedian ja 

traumatologian erikoislääkäreistä 69% asuu tällä hetkellä KYSin erva-alueella ja 

saman ikäisistä erva-alueella asuvista erikoislääkäreistä 59% on valmistunut 

Kuopion yliopistosta. Näistä lasketulla liikkuvuuskertoimella (1,15) korjattu 

tuotos on 2,9 erikoislääkäriä/vuosi, jolloin nettotuotokseksi saadaan 1,3 (2,9-

1,6) erikoislääkäriä/vuosi. Tällöin vuonna 2020 KYSin erva-alueen 

erikoislääkärimäärä olisi kasvanut 69:ään. Ylilääkärin arvio tarpeesta vuonna 

2020 on 120% nykyisestä erikoislääkärimäärästä. Tämä tarkoittaisi 63 

erikoislääkäriä vuonna 2020. 

 

Käsikirurgian osalta nettotuotos on 0 (0,2-0,2) erikoislääkäriä/vuosi. Ylilääkärin 

arvio erikoislääkärien tarpeesta vuonna 2020 oli 120% nykyisestä, mikä 

tarkoittaisi viittä erikoislääkäriä vuonna 2020 
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Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Ortopedian ja traumatologian alalla ei ole suurta hätää. Virat ovat täynnä ja 

halukkaista tulijoita alalle on riittävästi. Ala tulee eriytymään entisestään ja on 

mahdollista että se muuttuu neurokirurgian tavoin kokonaan itsenäiseksi 

erikoisalakseen. Osittain näin on jo käynytkin. Erityisesti päivystysjärjestelyissä 

tämä tulee tulevaisuudessa ottaa huomioon. Koulutuksessa on huolehdittava 

siitä, ettei ylikoulutusta pääse tapahtumaan. Toisaalta jos jätetään huomioimatta 

työvoiman liikkuvuus, Kuopion yliopiston nykyinen koulutusvolyymi on hyvin 

tasapainossa alueen arvioidun tarpeen kanssa. Käsikirurgiassa 

koulutusyhteistyö Oulun yliopiston kanssa on toiminut hyvin. Selvityksen aikana 

on kuitenkin tullut tietoon, että uusia koulutettavia ei nykyiseen systeemiin ole 

suunniteltu otettavaksi vuoden 2009 aikana valmistuvan kahden erikoislääkärin 

jälkeen. Tästä syystä nyt valmistuvien erikoislääkärien jääminen alueelle töihin 

olisi alan kannalta tärkeää. Oulun ja Kuopion yliopistojen yhteisen professuurin 

saaminen olisi jatkossa koulutuksen jatkuvuuden ja laadun kannalta 

suositeltavaa. 
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PATOLOGIA 
 

Ylilääkärien näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaukset KYSin, MKS:n ja SKS:n  

ylilääkäreiltä. Vastauksen perusteella alueen erikoislääkäritilanne on ollut jo 

jonkin aikaa kohtuullisen huono. Virat eivät ole täynnä ja arvioiden mukaan 

alueella on tällä hetkellä noin 5-10 patologin vaje. Tulevaisuudessa alan 

työmäärää kasvattavat syöpien ja sitä kautta tutkittavien näytemäärien 

lisääntyminen ja uusien tekniikoiden myötä diagnostiikan haasteellisuus. 

Erikoislääkäritarpeen vuonna 2020 arvioitiin olevan 110-200 % nykyisestä.  

 

Arvio alasta vuonna 2020 

 

Alueen 21:sta oikeuspsykiatrian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden 

aikana eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,9 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli 0,6 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotoksella KYSin erva-alueella olisi vuonna 2020 18 erikoislääkäriä. 

Liikkuvuuskertoimella korjatun tuotoksen mukaan erikoislääkäreitä olisi 18. 

Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 29 erikoislääkäriä. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Alan nykyinen koulutusvolyymi ei riitä eläkepoistuman korvaamiseen. Lisäksi 

erikoislääkärien tarve alalla tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Alan koulutusta 

tulee näistä syistä lisätä. 
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PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIEDE 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaus KYSin ylilääkäriltä. 

Vastauksen  perusteella alueen erikoislääkärien virat ovat täynnä.  Alueella on 

kuitenkin tarpeeseen nähden kahden erikoislääkärin vaje, eikä erikoistuvia 

lääkäreitä ole. Tulevaisuudessa alan erikoislääkärien tarve mahdollisesti 

supistuu muiden erikoisalojen vastatessa yhä enemmän omien alojensa 

perinnöllisyyslääketieteestä. Erikoislääkäreille olisi tuolloin tarvetta lähinnä 

konsultteina. Erikoislääkäritarpeen vuonna 2020 arvioitiin olevan 100 % 

nykyisestä.  

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueella on kaksi perinnöllisyyslääketieteen  erikoislääkäriä, joista toinen jää 

eläkkeelle arviolta vuonna 2020. 
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Kuopion yliopistosta ei valmistunut vuosina 1999-2008 yhtään 

perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäriä. Eläkepoistuman perusteella vuonna 

2020 alueella olisi yksi erikoislääkäri. Ylilääkärin arvioiman tarpeen mukaan 

tarve vuonna 2020 olisi kaksi erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 

 

Kyseessä on pieni erikoisala, jolla ei tällä hetkellä ole suuria ongelmia. 

Tarpeesta johtuen tällä hetkellä on kuitenkin jonkin verran vajetta 

erikoislääkäreistä. Toisaalta alan kehityksen myötä erikoislääkärien tarve 

saattaa vähentyä tulevaisuudessa. Mikäli nykyiset erikoislääkärit pysyvät 

viroissaan, alan tilanne on kohtuullinen myös vuonna 2020. 
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PLASTIIKKAKIRURGIA 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaus KYSin ylilääkäriltä. 

Vastauksen  perusteella alueen erikoislääkäritilanne hyvä. Selvitystä tehtäessä 

yksi erikoislääkärin virka oli täyttövaiheessa. Lisäksi alueella on arvion mukaan 

yhden erikoislääkärin vajaus. Tulevaisuudessa alan erikoislääkärien tarve tulee 

lisääntymään. Tämä johtuu alan uusista hoitomenetelmistä, korjaavan kirurgian 

ja haavaongelmien lisääntymisestä muiden kirurgian alojen leikatessa 

enemmän sekä potilaiden vaatimustason kasvamisesta. Erikoislääkäritarpeen 

vuonna 2020 arvioitiin olevan 130 % nykyisestä.  

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 14:stä plastiikkakirurgian  erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden 

aikana eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,3 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopistosta on valmistunut plastiikkakirurgeja vuodesta 2001 alkaen. 

Tuotos vuosina 2001-2008 oli noin 0,9 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotoksella KYSin erva-alueella olisi vuonna 2020 20 erikoislääkäriä. 

Liikkuvuuskertoimella korjatun tuotoksen mukaan erikoislääkäreitä olisi 27. 

Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 18 erikoislääkäriä. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Alalla on tällä hetkellä pientä erikoislääkärivajetta tarpeeseen nähden. Nykyinen 

koulutusvolyymi riittää kuitenkin vastaamaan tarpeeseen ja vaarana on 

mahdollisesti jopa liikakoulutus. 



122 

 

PSYKIATRIA 
 

Ylilääkärihaastattelu 

 

Tätä selvitystä varten on haastateltu psykiatrian ylilääkäri-professori Heimo 

Viinamäkeä. Muiden sairaanhoitopiirien ylilääkärien kysymyslomakkeiden 

vastauksia on käsitelty jäljempänä. 

 

Rekrytointi 

 

Alalla on ollut pitkään erityisesti erikoistuvia lääkäreitä koskeva 

rekrytointiongelma, joka on kuitenkin parin viime vuoden aikana alkanut 

helpottumaan. Erikoissairaanhoidon puolella vakavaa rekrytointiongelmaa ei 

tällä hetkellä ole erikoislääkäreiden osalta. Sen sijaan pienissä yksiköissä, 

kuten perusterveydenhuollon mielenterveysneuvoloissa rekrytointi on edelleen 

vaikeaa, suureksi osaksi johtuen yksiköiden pienuudesta, työn haastavuudesta 

sekä kollegatuen ja tutkimustoiminnan puutteesta. Viinamäen mukaan 

psykiatrian julkisuuskuva on vääristynyt ja se mielletään usein sekä päättäjien 

että toisten kollegoiden mielessä lähinnä sosiaalityön jatkeeksi eikä lääketieteen 

erikoisalaksi. Erikoissairaanhoidon puolella tilannetta on voitu parantaa 

panostamalla työviihtyvyyteen ja koulutukseen. Lääkärien palkkaus on 

erityisesti yliopistosairaalassa ongelmallista, koska joustomahdollisuuksia ei ole. 

Tämä korostuu etenkin erikoistuvien lääkärien palkkauksessa. Tilannetta on 

hiukan parantanut päivystysjärjestelyjen muutos, jolla saatiin yliopistosairaalan 

psykiatrian klinikan päivystys aktiivipäivystyspisteeksi.  

 

Rekrytoinnissa on osittain pyritty viime aikoina panostamaan lääketieteen 

opiskelijoihin sekä perusopetuksen aikana että amanuensseina. Ajatuksena on 

ollut pyrkiä antamaan alasta positiivinen kuva ja herättämään kiinnostusta alaa 

kohtaan. Tässä on myös osittain onnistuttu. 
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Alan kehitys 

 

Psykiatria on tällä hetkellä erittäin voimakkaasti kehittyvä ala. Uudet tutkimukset 

tukevat voimakkaasti psyykkisten ja somaattisten sairauksien bi-direktionaalista 

yhteyttä, jolloin on todennäköistä että tulevaisuudessa psykiatrian rooli 

potilaiden hoidossa korostuu entisestään. Kuopion psykiatrian klinikassa ollaan 

aloittamassa magneettipulssihoitoja masennuksen hoidossa. Lisäksi yhdessä 

neurokirurgian kanssa on suunnitteilla syväaivostimulaatiotutkimushanke. 

Psykoendokrinologia on tuottamassa uutta syy-yhteysmallia etenkin depression 

osalta. 

 

Viinamäki kokee kuntakeskeisyyden korostamisen yhtenä merkittävänä syynä 

psykiatrian ongelmien taustalla. Ala on pirstoutunut eikä sitä ole kehitetty joka 

kuntayhtymässä lääketieteellisenä erikoisalana. STM:n asettaman työryhmän 

suunnitelmien mukaan psykiatristen vuodeosastopaikkojen määrää on 

ehdotettu edelleen vähennettäväksi 30% nykyisestä hoitovastuun siirtyessä 

entistä enemmän perusterveydenhuollon vastuulle. Kehitys alkoi jo 80-luvulla, 

jolloin vuodepaikkoja vähennettiin 73%. Tuolloin avosektorin palveluja oli 

tarkoitus kehittää vastaamaan vuodeosastopaikkojen vähentämistä, mutta 

laman vuoksi kehitys jäi kesken. Viinamäki näkee nykyiset suunnitelmat 

vuodeosastopaikkojen vähentämistä ja hoitovastuun siirtämisestä omaisille ja 

terveyskeskuksiin edelleen huonoina. Psykiatriassa on vakuuttavaa näyttöä 

sairauksien hoidosta ja etiologiasta ja sitä pitäisi alana kehittää osana 

lääketiedettä. Toteutuessaan vuodeosastopaikkojen vähentäminen tulee 

vaikeuttamaan avohoidon järjestämistä edelleen. Merkittävä osa psykiatrisista 

potilaista tulee joka tapauksessa jatkossakin tarvitsemaan vuodeosastohoitoa. 

Psykoosia sairastavia potilaita ei voi jättää omaisten hoitovastuulle. 

 

Yksityissektorin rooli psykiatriassa on tällä hetkellä merkittävä. Viinamäen 

näkemyksen mukaan alueen psykiatreista noin 30 tekee privaattivastaanottoa, 

kuitenkin vain neljä täysiaikaisena. Tulevaisuudessa yksityissektorin rooli tulee 

todennäköisesti kasvamaan erityisesti terapiapalvelujen tuottajana. Julkinen 
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sektori tulee kuitenkin järjestämään pääosan psykiatrian palveluista myös 

tulevaisuudessa. 

 

Erikoislääkäritarve 

 

Väestön vanhetessa ja ollessa fyysisesti aiempaa terveempää vanhusten 

mielenterveysongelmat tulevat tulevaisuudessa korostumaan. Ongelmat eivät 

välttämättä kasva prosentuaalisesti mutta määrällisesti kyllä. Dementiaan 

liittyvät ja muut orgaanisista syistä johtuvat ongelmat ja käytöshäiriöt 

lisääntyvät. Ongelmana tällä hetkellä on, että kukaan ei haluaisi ottaa niitä 

vastuulleen. Psykiatrisen hoidon tarve tulee jatkossa voimakkaasti kasvamaan. 

Tällä hetkellä erva-alueella on Viinamäen mukaan noin 25 psykiatrin vaje. 

Viinamäen arvion mukaan vuonna 2020 erikoislääkäritarve on 140% nykyiseen 

verrattuna. 

 

Erikoislääkärikoulutus 

 

Viinamäen arvion mukaan erikoislääkärikoulutuksen volyymi olisi tällä hetkellä 

riittävä, mikäli erikoistumispaikat saataisiin täyteen. Ongelma on siis lähinnä 

nuorten lääkärien rekrytoiminen alalle. Koulutuksessa pyritään jatkossa 

aiempaa strukturoidumpaan malliin. Yliopistoklinikassa erikoistuville on 

järjestetty yksi koulutuspäivä viikossa seminaarimuotoisena. Lisäksi 

keskussairaaloiden kanssa on tehty järjestelyjä, joissa yliopistoklinikan 

koulutusta on siirretty osittain keskussairaalatasolle, jolloin yliopistosairaalan 

jakso jää lyhyemmäksi, lyhimmillään 9 kk mittaiseksi. Tällä on pyritty 

helpottamaan ns. 50/50 -säännöstä johtuvaa erikoistuvien lääkärien 

pakkomuuttoa, jos tilannetta tarkastelee keskussairaaloista päin. Viinamäki 

näkee opetuksen siirtymisen keskussairaalatasolle kuitenkin osittain 

ongelmallisena koulutuksen järjestelmällisyyden ja tason suhteen. 

Koulutukseen pitäisi liittää myös terapiakoulutusta. Sitä ei kuitenkaan voida 

kokonaisuudessaan kestonsa ja vaativuutensa vuoksi sisällyttää erikoislääkärin 
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tutkintoon. Mieluummin erikoistuvia pitäisi tutustuttaa enemmän eri 

terapiamuotoihin.  

 

Käynnissä olevan erikoisalauudistuksen myötä on keskusteltu myös psykiatrian 

alan koulutuksen uudelleenjärjestämisestä. Keskustelua on käyty erityisesti 

vanhuspsykiatrian erikoisalan perustamisesta ja nuorisopsykiatrian asemasta. 

Viinamäki näkee vanhuspsykiatrian erikoisalan perustamisen tarpeellisena. 

Nuorisopsykiatrian asema on haastavampi kysymys joka on harkittava tarkkaan 

kokonaisuus huomioiden. Psykiatrian kannalta kaikki muut ratkaisut sopivat 

paitsi yhdistäminen lastenpsykiatriaan. 

 

Erikoislääkärikoulutuksessa erityisen tärkeää on kouluttaa erikoistuvat lääkärit 

niin hyvin, että he kykenevät kehittämään alaa tulevaisuudessa. Tämä turvaa 

alan kehityksen. 

 

Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä 
 

Tätä selvitystä varten tehtyyn kyselyyn on saatu vastaukset lisäksi Keski-

Suomen, Pohjois-Karjalan sekä Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloista. 

 

Vastauksista käy ilmi, että erikoislääkäripula koettelee ainakin jossain määrin 

kaikkia alueen psykiatrisia sairaaloita. Tämän lisäksi alueella nähtiin olevan 

suurta tarvetta myös uusille psykiatrin viroille. Psykiatrien tarpeen nähtiin 

tulevaisuudessa kasvavan arvion vaihdellessa 105% ja 200% välillä. Syyksi 

tähän arveltiin väestön ikääntymistä ja siitä johtuvaa psykogeriatrian tarpeen 

kasvua, syrjäytymisen lisääntymistä, uusia hoitomahdollisuuksia ja työn 

verkostoitumista muun yhteiskunnan kanssa. Ns. 50/50-sääntö nähtiin 

pääsääntöisesti hyvänä asiana ja vastauksista ilmeni halua järjestää 

suurempikin osa erikoislääkärikoulutusta keskussairaaloissa. Vanhuspsykiatrian 

erikoisalalle nähtiin tarve myös keskussairaaloiden ylilääkärien vastauksissa.  
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Arvio alasta vuonna 2020 
 

Psykiatrian erikoislääkäreitä asui vuoden 2008 lopussa Kuopion yliopistollisen 

sairaalan erityisvastuualueella yhteensä 132 (82 naista). Seuraavan 12 vuoden 

aikana näistä jää eläkepoistuman kautta pois työelämästä yhteensä 54 (19+35) 

erikoislääkäriä, eli noin 4,5 erikoislääkäriä/vuosi. Eläkepoistuma kiihtyy 

lähestyttäessä vuotta 2020. 

 

 
 

Kuopion yliopistosta valmistui vuosina 1999-2008 yhteensä 62 erikoislääkäriä, 

eli 6,2/vuosi. On kuitenkin huomioitava, että viime vuosien aikana tutkintojen 

määrä on selkeästi hiipunut. 
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Jos vuosituotokseksi arvioidaan 6,2 erikoislääkäriä/vuosi, saadaan Kuopion 

yliopiston nettotuotokseksi 1,7 (6,2-4,5) erikoislääkäriä/vuosi. Tällä 

tuotantotahdilla vuonna 2020 olisi erikoislääkärimäärässä tapahtunut 20 

erikoislääkärin lisäys KYSin erva-alueella. Kuopion yliopistosta valmistuneista 

32-52-vuotiaista erikoislääkäreistä 86% asuu tällä hetkellä KYSin erva-alueella 

ja saman ikäisistä erva-alueella asuvista erikoislääkäreistä 81% on valmistunut 

Kuopion yliopistosta. Näistä lasketulla liikkuvuuskertoimella (1,06) korjattu 

tuotos on 6,6 erikoislääkäriä/vuosi, jolloin nettotuotokseksi saadaan 2,1 (6,6-

4,5) erikoislääkäriä/vuosi. Tällöin vuonna 2020 KYSin erva-alueen 

erikoislääkärimäärä olisi lisääntynyt 148:aan. Ylilääkärien arvio tarpeesta 

vuonna 2020 on 143% nykyisestä erikoislääkärimäärästä. Tämä tarkoittaisi 183 

erikoislääkäriä vuonna 2020. 
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Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Psykiatreista on tällä hetkellä pulaa. Asia tulee lähitulevaisuudessa entisestään 

korostumaan alan kehittyessä ja psykiatrian roolin korostuessa myös 

somaattisten sairauksien hoidossa. Alana psykiatriaa on aliresursoitu jo pitkään. 

Toisaalta 80-luvulla käynnistetty alan uudistus jäi pahasti laman jalkoihin, mikä 

on vaikuttanut suuresti alan kehitykseen. Psykiatriaa on kehitettävä osana 

lääketiedettä, ei sosiaalihuollon jatkeena. Psykiatrinen hoito tulisi keskittää 

suurempiin yksiköihin. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi tuottaa palvelut 

kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon kautta sairaanhoitopiirien ottaessa 

vastuun hoidon kokonaisuudesta, tai järjestää palvelut suurempiin 

neuvolatyyppisiin yksiköihin, joissa on edustettuina sekä perusterveydenhuollon 

että erikoissairaanhoidon osaamista. Näin varmistuttaisiin riittävistä resursseista 

sekä myös parannettaisiin alan kiinnostavuutta ja helpotettaisiin rekrytointia. 

Alalla on koulutustarvetta, mutta nykyiset resurssit todennäköisesti riittäisivät jos 

alalle saadaan houkuteltua riittävästi nuoria lääkäreitä. 
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RADIOLOGIA 
 

Ylilääkärien näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaukset KYSin, KSKS:n ja P-

KKS:n  ylilääkäreiltä. Vastausten perusteella sairaaloiden virkojen täyttöaste on 

kohtuullisen hyvä. Alueella on kuitenkin noin 10-15 erikoislääkärin tarve. 

Tulevaisuudessa alan erikoislääkärien tarvetta lisäävät edelleen erityisesti 

päivystysradiologian lisääntyvä tarve sekä kehittyvät tutkimusmenetelmät, jotka 

vievät enemmän työaikaa. Erikoislääkäritarpeen vuonna 2020 arvioitiin olevan 

120 % nykyisestä.  

 

Arvio alasta vuonna 2020 

 

Alueen 81:stä radiologian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 2,8 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli noin 2,7 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotoksella KYSin erva-alueella olisi vuonna 2020 80 erikoislääkäriä. 

Liikkuvuuskertoimella korjatun tuotoksen mukaan erikoislääkäreitä olisi 101. 

Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 97 erikoislääkäriä. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Alalla on tällä hetkellä jonkin verran erikoislääkärivajetta. Nykyinen 

koulutusvolyymi vastaa eläkepoistumaan, muttei lisääntyvään tarpeeseen. 

Mikäli alueelle siirtyy erikoislääkäreitä muualta aikaisempaan tapaan, tyydyttyy 

myös lisääntynyt tarve. Koulutusta tulisi kuitenkin mahdollisesti lisätä. 
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REUMATOLOGIA 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaus KYSin ylilääkäriltä. 

Vastauksen perusteella alan tilanne on tällä hetkellä varsin hyvä. Alueella on 

kuitenkin noin 2 erikoislääkärin tarve. Tulevaisuudessa alan erikoislääkärien 

tarvetta lisäävät edelleen erityisesti erotusdiagnostiikan lisääntyminen väestön 

vanhetessa ja immunologisten hoitojen kehittymisestä johtuva osaamisen 

tarpeen lisääntyminen. Erikoislääkäritarpeen vuonna 2020 arvioitiin olevan 250 

% nykyisestä.  

 

Arvio alasta vuonna 2020 

 

Alueen 14:stä reumatologian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,7 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli noin 2,7 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotoksella vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 15 erikoislääkäriä. 

Liikkuvuuskertoimella korjatun tuotoksen mukaan erikoislääkäreitä olisi 15. 

Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 35 erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 

 

Nykyinen koulutusvolyymi riittää korvaamaan alan eläkepoistuman. Jotta 

väestön vanhenemisesta ja hoitojen kehittymisestä johtuvaan erikoislääkärien 

lisääntyvään tarpeeseen voidaan vastata, on alan koulutusta kuitenkin lisättävä. 
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SILMÄTAUDIT 
 

Ylilääkärien näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaukset KYSin ja P-KKS:n 

ylilääkäreiltä. Vastausten perusteella alan tilanne on tällä hetkellä varsin hyvä. 

Tulevaisuudessa alan erikoislääkärien tarvetta lisäävät erityisesti väestön 

vanhenemisesta johtuva rappeumasairausten lisääntyminen, toimenpiteiden 

lisääntyminen ja potilaiden vaatimustason kasvaminen. Erikoislääkäritarpeen 

vuonna 2020 arvioitiin olevan 115 % nykyisestä.  

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 66:sta silmätautien erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 2,3 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli noin 2,1 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotoksella vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 63 erikoislääkäriä. 

Liikkuvuuskertoimella korjatun tuotoksen mukaan erikoislääkäreitä olisi 72. 

Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 75 erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Nykyinen koulutusvolyymi ei riitä korvaamaan alan eläkepoistumaa. Lisäksi 

erikoislääkärien tarve lisääntyy väestön vanhenemisesta ja hoitojen 

kehittymisestä johtuen. Alalla tarvitaan jonkin verran lisää koulutusta, mikäli 

muilta alueilta ei tule lisää erikoislääkäreitä. 
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SISÄTAUTIALAT JA SISÄTAUDIT 
 

Ylilääkärihaastattelu 

 

Tätä selvitystä varten on haastateltu sisätautien professori Leo Niskasta. 

Muiden sairaanhoitopiirien ylilääkärien kysymyslomakkeiden vastauksia on 

käsitelty jäljempänä. 

 

Rekrytointi 

 

KYSin virat ovat olleet täynnä. Pääsääntöisesti virkoja on laitettu hakuun vasta 

sitten, kun on tiedetty, että siihen on sopiva hakija. Samalla on pyritty myös 

ennakoimaan tilannetta siten, että tiedossa olevaan vapautuvaan virkaan ollaan 

klinikan sisällä jo kouluttamassa sopivaa henkilöä. Tietyt työpisteet, joissa on 

tarvittu enemmän yleisosaamista, eivät ole kuitenkaan olleet erikoislääkärien 

parissa kovin suosittuja. KYSissä ei ole varsinaisesti yleissisätautilääkärin 

virkaa. Kuitenkin muutamissa tehtävissä olisi luonnollista, että virkaa hoitaisi 

sisätautilääkäri. Tällaisia ovat ensiapu ja tarkkailuosasto, yleissisätautinen 

osasto ja kaksi hallinnollista virkaa. 

 

Erikoistuvien lääkärien suhteen on ollut pientä vajetta, mutta tilanne on 

paranemassa. Suurimpana ongelmana Niskanen näkee tässä päivystyksen 

muuttumisen koko ajan raskaammaksi. Tämä on jonkin verran karkottanut 

kiinnostuneita muille aloille 

 

Alan kehitys 

 

Niskasen mukaan sisätautien tilanne on tällä hetkellä huolestuttava. Ala on 

jäänyt jossain määrin lapsipuolen asemaan edellisen vuonna 1998 tehdyn 

erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen myötä. Eri alojen eriytyminen on ollut 

viime vuosina merkittävää. Erikoislääkärikoulutusuudistus tuki osaltaan tätä 

kehitystä. Tuolloin, päinvastoin kuin muilla aloilla, sisätaudeissa ja kirurgiassa 
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mentiin järjestelmään, jossa entisiin suppeisiin erikoisaloihin voi erikoistua 

suoraan. Tämä kehitys on koettu sisätaudeissa osittain negatiivisena. 

Yleisosaaminen on huonontunut ja erityisesti keskussairaaloissa tämä on 

näkynyt päivystystoiminnan pyörittämisen vaikeutena. Asia heijastuu kuitenkin 

myös muuhun toimintaan. Niskasen mukaan sisätautien sisällä olevat 

erikoisalat voivat olla perusteltuja isoissa keskuksissa. Pienemmissä 

sairaaloissa on kuitenkin ollut ongelmia. Erikoislääkärit ovat erikoistuneet 

hoitamaan vain tietyn tyyppisiä potilaita. Ongelmana on, että välimaastoon jää 

edelleen suuria potilasryhmiä, jotka eivät oikeastaan kuulu kenenkään 

hoitovastuulle. Tämä näkyy päivystystoiminnan lisäksi myös osastoilla, joilla 

potilaiden ongelmat ovat usein monitekijäisiä. Asia on tunnustettu alan sisällä ja 

ollaan hakeutumassa takaisin vanhaan järjestelmään, jossa erikoistutaan ensin 

sisätauteihin ja sitten suppealle erikoisalalle. Toisaalta Niskanen pitää 

ongelmaa vielä tällä hetkellä kohtuullisen pienenä, mikäli muutos tapahtuu, 

koska koulutusuudistuksesta huolimatta suurin osa on edelleen tehnyt ensin 

sisätautien erikoislääkärin tutkinnon ennen eriytyvää koulutusta. 

 

Yleissisätautien ongelma on Niskasen mukaan tällä hetkellä erityisesti 

hahmottumaton työnkuva. Esimerkiksi poliklinikalla toisaalta tarvittaisiin myös 

yleisosaamista, mutta aikaisemmat kokemukset ovat osoittaneen 

yleispoliklinikan muodostuvan varsin raskaaksi työpisteeksi. Tämä johtuu siitä, 

että potilasmateriaali muodostuu helposti ainoastaan niistä potilaista, joita 

kukaan muu ei huoli hoitaakseen. Toinen ongelma on palkkaus. Niskasen 

mielestä nyt ollaan tilanteessa, jossa yleisosaamisesta on tullut erityisosaamista 

ja tämän pitäisi näkyä profiilin korottamisessa ja myös palkassa. Tällä hetkellä 

geriatria ja yleislääketiede ovat omalta osaltaan ottamassa yleisosaajan roolia 

myös erikoissairaanhoidossa. KYSiin on vastikään esimerkiksi perustettu uusi 

geriatrin virka. Niskanen pitää tätä kehityssuuntaa osaltaan hyvänä. Ongelmana 

hänen mukaansa on kuitenkin se, että geriatrilla tai yleislääkärillä ei ole samaa 

erotusdiagnostista taitoa kuin hyvällä yleissisätautilääkärillä. Näin geriatri ei 

poista yleissisätautien tarvetta. Endokrinologit ovat alan sisällä ottaneet jonkin 
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verran yleisosaajan roolia. Niskasen mukaan on ilmeistä, että tulevaisuudessa 

tarvitaan sekä yleisosaajia että spesialisteja ja myös siltä väliltä. 

 

Sisätautien polikliinisten palveluiden tarve kasvaa Niskasen mukaan jatkuvasti, 

eikä kasvulle ole näkyvissä loppua. Väestön ikääntyminen vaikuttaa erityisesti 

sisätautien tarpeeseen. Potilaat haluavat yhä useammin valita lääkärinsä ja 

vaatimustaso on kasvanut. Halutaan esimerkiksi myös toisen lääkärin mielipide. 

Niskasen mukaan on todennäköistä, että yksityispuoli tulee jollain tavoin 

vastaamaan tähän tarpeeseen. Privaattitoiminta on kuulunut perinteisesti 

sisätautilääkärien toimenkuvaan, mutta se on ollut perinteisesti varsin 

pienimuotoista. Yksityissektori on tällä hetkellä kuitenkin vahvassa kasvussa. 

Erityisesti kardiologiset palvelut ovat Niskasen mukaan viime vuosina 

lisääntyneet, joskin on nähtävissä, että kasvu on mahdollisesti taittumassa. Alan 

sisällä on varsin suuria eroja yksityissektorin roolissa alojen luonteen mukaan. 

Erityisesti kardiologia ja gastroenterologia ovat olleet varsin 

privaattisuuntautuneita aloja, kun taas nefrologiassa ja hematologiassa 

yksityislääkäritoiminta on ollut varsin pientä. Tulevaisuudessa raskaat hoidot ja 

diagnostiikka tulevat Niskasen näkemyksen mukaan joka tapauksessa 

pysymään edelleen julkisella puolella, mutta kevyemmässä 

poliklinikkatoiminnassa yksityissektorin rooli tulee kasvamaan. Tämä on 

toisaalta myös tervettä kehitystä, jossa myös julkisen sektorin on tehostettava 

toimintaansa kilpailun lisääntyessä. Hoidon tarve kasvaa niin voimakkaasti, että 

joka tapauksessa jo nyt joudutaan tekemään piilopriorisointia sen suhteen, että 

vain välttämättömät tapaukset hoidetaan ja muu jää hoitamatta. 

 

Erikoislääkäritarve vuonna 2020 

 

Sisätautialoilla on jäämässä eläkkeelle erityisesti hyviä yleisosaajia, joiden 

korvaaminen tulee olemaan vaikeaa. Niskasen mukaan vuonna 2020 

erikoislääkärien tarve tulee olemaan noin 115-120% nykyisestä määrästä. Tällä 

saadaan hänen mukaansa vastattua myös privaattitoiminnan kasvuun. 



139 

 

Yleissisätautilääkärien tarve on ennen kaikkea työnjakokysymys, eikä tarkkaa 

tarvetta voida määrittää. 

 

Erikoislääkärikoulutus 

 

Vaikka vuodesta 1998 lähtien sisätautialoilla on ollut mahdollista erikoistua 

suoraan ns. suppealle erikoisaloille, on valtaosa alalle hakeutuneista kuitenkin 

edelleen tehnyt ensin sisätautien erikoislääkärin tutkinnon ennen suppeampaa 

tutkintoa. Ainoastaan kardiologiassa ja jonkin verran gastroenterologiassa on 

ollut suuntausta erikoistua suoraan suppealle alalle. Koulutusmääriä ei 

Niskasen mukaan ole mahdollista juurikaan lisätä ilman lisäresursseja 

koulutuksen laadun siitä kärsimättä. 

 

Niskasen mukaan KYSissä koulutustarjonta on runsasta. Oma meeting-ohjelma 

on varsin raskas ja myös ulkopuolisia koulutuksia on hyvin tarjolla. Koulutuksiin 

lähtemisen tarjoamisessa on ollut kuitenkin jonkin verran ongelmia. Jokaisella 

erikoistuvalla on oma lokikirja, jonka mukaan he kiertävät eri työpisteissä. 

Työvoimatilanne ei kuitenkaan aina mahdollista optimaalista kiertoa. Tilannetta 

parantamaan on vastikään palkattu henkilö, joka koordinoi erikoistuvien 

lääkärien sijoituksia. 

 

Ns. 50/50-sääntö on koettu erikoistuvien parissa hankalana. Muuttohalukkuus ei 

ole ollut kovin suurta. Koulutuksellisesti keskussairaalajaksot ovat Niskasen 

mukaan olleet hyviä. Toisaalta on muistettava, että KYS on alueensa 

keskussairaala ja myös pitkälti aluesairaalakin ja sisätautien klinikka on 

yliopistosairaaloista pienin, joten KYS:ssa tapahtuva koulutus pitäisi rinnastaa 

keskussairaalakoulutukseen. Yliopiston hallinnon 50/50-säännön tulkinta on 

johtanut myös absurdeihin tilanteisiin, joissa mm. aiemmin sisätautien 

erikoislääkärin tutkinnon suorittanut henkilö on tehnyt myös kliinisen 

hematologian tutkinnon ja valmistumisvaiheessa häneltä on vaadittu kahden 

vuoden uutta runkopalvelua, koska hänen aiemman asetuksena mukainen 

sisätautitutkinto  ei ole sisältänyt keskussairaalapalvelua. Asiasta käydään 
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kiivastakin keskustelua kouluttajien, STM:n ja yliopiston hallintohenkilöiden 

välillä.  

 

Niskasen mukaan sisätautialoilla on Euroopan tasolla ollut halukkuutta saada 

aikaiseksi yhtenäinen curriculum. Tämä ei kuitenkaan ole ainakaan toistaiseksi 

onnistunut ristiriitojen ja erilaisten kulttuurien vuoksi. 

 

 

Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä 

 

Tätä selvitystä varten tehtyyn kyselyyn on saatu vastaukset lisäksi Keski-

Suomen ja Pohjois-Karjalan keskussairaaloista. 

 

Ylilääkärien vastauksista käy ilmi, että työtilanne on kohtuullisen hyvä myös 

keskussairaaloissa. Alueella on kuitenkin työmäärään nähden vajetta 

sisätautien eri alojen erikoislääkäreistä. Erikoislääkärien tarpeesta vuonna 2020 

on hiukan eriäviä mielipiteitä arvioiden vaihdellessa 120% ja 200% välillä. 

Erityisesti yleissisätautien tarpeen nähdään kasvavan. Ns. 50/50-sääntöä 

pidetään keskussairaaloissa hyvänä ja koulutuksesta suurempikin osa 

nähtäisiin mahdollisena järjestää keskussairaalatasolla. Keskussairaaloissa 

kannatetaan paluuta vanhaan koulutusmalliin, jossa erikoistutaan ensin 

sisätautien erikoislääkäriksi. Tämän nähdään varmistavan yleisosaamisen 

tason. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Sisätautialojen  erikoislääkäreitä asui vuoden 2008 lopussa Kuopion 

yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella yhteensä 154 (67 naista). 

Seuraavan 12 vuoden aikana näistä jää eläkepoistuman kautta pois 

työelämästä yhteensä 55 (42+13) erikoislääkäriä, eli noin 4,8 

erikoislääkäriä/vuosi. Eläkepoistuma kiihtyy jakson loppua kohden. 
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Sisätautien erikoislääkäreitä oli vuoden 2008 lopussa KYSin erva-alueella 

yhteensä 48, joista 29 naista. Seuraavan 12 vuoden aikana eläkepoistuman 

kautta työelämästä poistuu 19 sisätautilääkäriä (8 naista), eli noin 1,6 

erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Kuopion ylipistosta valmistui vuosina 1999-2008 yhteensä 93 sisätautialojen 

erikoislääkäriä ja 37 sisätautien erikoislääkäriä. Tämä tarkoittaisi sisätautialojen 

vuosituotokseksi 9,3 ja sisätautien tuotokseksi 3,7 erikoislääkäriä/vuosi. On 

kuitenkin huomattava, että tilastoihin sisältyy kaksoistutkinnon, eli sekä 

sisätautien erikoislääkärin että toisen sisätautialan erikoislääkäritutkinnon 

suorittaneita.  
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Jos sisätautialojen vuosituotokseksi arvioidaan 9,3 erikoislääkäriä/vuosi, 

saadaan Kuopion yliopiston nettotuotokseksi 4,5 (9,3-4,8) erikoislääkäriä/vuosi. 

Tällä tuotantotahdilla olisi vuonna 2020 erikoislääkärimäärässä tapahtunut 54 

erikoislääkärin lisäys KYSin erva-alueella. Kuopion yliopistosta valmistuneista 

32-52-vuotiaista sisätautialojen erikoislääkäreistä 80% asuu tällä hetkellä KYSin 

erva-alueella ja saman ikäisistä erva-alueella asuvista erikoislääkäreistä 62% 

on valmistunut Kuopion yliopistosta. Näistä osuuksista lasketulla 

liikkuvuuskertoimella (1,29) korjattu tuotos on 12,0 erikoislääkäriä/vuosi, jolloin 

nettotuotokseksi saadaan 7,2 (12,0-4,8) erikoislääkäriä/vuosi. Tällöin vuonna 

2020 KYSin erva-alueen erikoislääkärimäärä olisi kasvanut 243:een. 

Ylilääkärien arvio tarpeesta vuonna 2020 on 143% nykyisestä 

erikoislääkärimäärästä. Tämä tarkoittaisi 220 erikoislääkäriä vuonna 2020. 
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Sisätautien erikoisalan osalta nettotuotos on 2,1 (3,7-1,6) erikoislääkäriä/vuosi. 

Näin ollen vuonna 2020 alueella olisi 25 erikoislääkäriä nykyistä enemmän. 

Kuopion yliopistosta valmistuneista 32-52-vuotiaista sisätautien 

erikoislääkäreistä 75% asuu tällä hetkellä KYSin erva-alueella ja saman 

ikäisistä erva-alueella asuvista erikoislääkäreistä 49% on valmistunut Kuopion 

yliopistosta. Näistä osuuksista lasketulla liikkuvuuskertoimella (1,53) korjattu 

tuotos on 5,7 erikoislääkäriä/vuosi, jolloin nettotuotokseksi saadaan 4,1 (5,7-

1,6) erikoislääkäriä/vuosi. Tällöin vuonna 2020 KYSin erva-alueen 

erikoislääkärimäärä olisi kasvanut 101:een. Ylilääkärin arvion mukaan vuoden 

2020 erikoislääkäritarve on ennen kaikkea työnjakokysymys. 
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Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Sisätautialojen ongelmat liittyvät erityisesti yleisosaamisen huononemiseen ja 

päivystystoiminnan järjestämiseen. Raskaaksi koettu päivystys karkottaa alalle 

haluavia nuoria lääkäreitä. Tulevaisuudessa päivystysjärjestelyjä on mietittävä 

uudestaan rasituksen vähentämiseksi. Myös yleisosaamista on tuettava 

potilaiden ongelmien muuttuessa yhä monialaisemmiksi. Tähän vaikuttaa myös 

väestön ikääntyminen. Yleisosaamisen arvostusta on lisättävä sekä sen profiilin 

nostamisen että palkkauksen kautta. Varsin pienin, mutta osin radikaalein, 

muutoksin on mahdollista turvata alan tulevaisuus ja riittävän työvoiman saanti. 
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SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGIA 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaus KYSin ylilääkäriltä. 

Vastauksen perusteella alan tilanne on tällä hetkellä hyvä. Alueella ei tällä 

hetkellä ole vapaita sydänkirurgin virkoja. Alan erikoislääkäritarpeen arviointi 

tulevaisuudessa on vaikeaa, koska se riippuu paljon hoitojen kehittymisestä ja 

väestön sairastuvuudesta. Huolena on, että nykyisen aikaisempaa 

suppeamman koulutuksen saanut erikoislääkäri ei kykene toimimaan 

keskussairaalatasolla, jossa tarvittaisiin myös verisuonikirurgista osaamista. 

Erikoislääkäritarpeen vuonna 2020 arvioitiin olevan 100 % nykyisestä.  

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 19:stä sydänkirurgian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,9 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli noin 0,5 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotoksella vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 14 erikoislääkäriä. 

Liikkuvuuskertoimella korjatun tuotoksen mukaan erikoislääkäreitä olisi 13. 

Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 19 erikoislääkäriä. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Nykyinen koulutusvolyymi ei riitä korvaamaan alan eläkepoistumaa. Toisaalta 

valmistuvalle erikoislääkärille ei tällä hetkellä löytyisi virkaa ainakaan viiteen 

vuoteen. Alan erikoislääkäritarpeen arviointi on vaikeaa, koska sen merkitys on 

jonkin verran vähentynyt ja tulee mahdollisesti edelleen vähenemään 

kardiologian kehittyessä. Joka tapauksessa alalle on myös tulevaisuudessa 

tarvetta ja sen riittävästä koulutuksesta tulee huolehtia. 
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SYÖPÄTAUDIT 
 

Ylilääkärihaastattelu 

 

Tätä selvitystä varten on haastateltu syöpätautien professori Risto Johanssonia. 

Muiden sairaanhoitopiirien ylilääkärien kyselylomakkeiden vastauksia on 

käsitelty jäljempänä. 

 

Rekrytointi 

 

Syöpätautien erikoislääkäreistä on jo pitkään ollut pulaa. KYSissä 

osastonylilääkärin virka on ollut pari vuotta täyttämättä, koska ei ole ollut hakijaa 

jolla olisi dosentin pätevyys. Keskussairaaloissa tilanne on vielä huonompi. 

Johanssonin näkemyksen mukaan Itä-Suomi on ollut rekrytoinnin suhteen 

huonossa asemassa. Syynä tähän ovat olleet muun muassa 

keskussairaaloiden ja yliopistosairaalan väliset pitkät välimatkat ja pienet 

toimintayksiköt. Etelä-Suomessa olisi päteviä onkologeja, mutta monet heistä 

toimivat esimerkiksi tutkijoina tai lääketeollisuuden palveluksessa. Ala on hyvin 

tutkimusorientoitunutta ja osa syöpälääkäreistä on siirtynyt tutkimustoiminnan 

puolelle. Palkkaus ei houkuttele alalle, koska päivystystoimintaa tai aktiivista 

yksityissektoria ei ole. 

 

Rekrytointiongelman lisäksi alalla on tällä hetkellä liian vähän virkoja. Alan 

oman valtakunnallisen selvityksen mukaan tällä hetkellä välitön tarve uusille 

viroille olisi KYSissä 5 (tällä hetkellä 10 virkaa), PKKS:ssa 2 (3 virkaa), 

MKS:ssa 3 (tällä hetkellä käy konsultti), SKS:ssa 2 (tällä hetkellä käy konsultti). 

KSKS:ssa tällä hetkellä kuusi virkaa, jotka riittäisivät (täytettynä 4). Tämä riittäisi 

vastaamaan nykyiseen hoidon tarpeeseen. Jos haluttaisiin hoitaa potilaita 

kansainvälisesti edellytetyllä tasolla, määrää pitäisi Johanssonin mukaan lisätä 

tästä vielä 30%. Kansainvälisesti vertailtaessa pitää huomata, että Suomessa 

onkologit vastaavat sekä säde- että lääkehoidoista. 
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Alan kehitys 

 

Onkologian kehitys on ollut Johanssonin mukaan viimeisen 10-15 vuoden ajan 

lähes räjähdysmäistä. Kehityksen nopeus ei myöskään ole tulevaisuudessa 

ainakaan hidastumassa. Väestön ikääntyessä syöpätautien esiintyvyys on 

lisääntynyt. Uusia lääkkeitä on tulossa markkinoille jatkuvasti. Lisäksi niitä 

voidaan tarjota entistä kohdennetummin entistä laajemmalle joukolle. Hoidot 

ovat muuttuneet samalla myös vaikeammiksi ja monimutkaisemmin 

toteutettaviksi. Myös erilaisten liitännäishoitojen, eli syöpäkirurgiaan liitettävien 

säde- tai sytostaattihoitojen määrä on kasvanut jatkuvasti. Samalla potilaiden 

elinikää on saatu nostettua. Tämä kuitenkin samalla kasvattaa myös 

syöpätautien osaamisen tarvetta potilasmäärän lisääntyessä. Johanssonin 

mukaan alalla onkin tällä hetkellä kolme suurta ongelmaa: väestön 

vanheneminen, potilaiden odotetun elinajan lisääntyminen sekä tarjolla olevien 

hoitojen määrän lisääntyminen potilaiden osatessa entistä enemmän myös 

vaatia niitä 

 

Alan kehittyessä syöpätautien hoito on muuttunut entistä enemmän 

polikliiniseksi. Vuosina 1994-2006 onkologian poliklinikkakäyntien määrä on 

kasvanut 133%, eli selkeästi eniten eri erikoisaloista. Toisaalta tämä on 

tarkoittanut myös sitä, että kasvavasta potilasmäärästä huolimatta tarvetta 

osastotoiminnan lisäämiselle ei ole ollut. 

 

Privaattisektorin osuus syöpätaudeissa ei KYSin alueella ole suuri. Etelä-

Suomessa on ollut pienimuotoista toimintaa 20-30 vuotta ja sinne on vastikään 

perustettu yksityinen syöpäklinikka. Tämä tuo Johanssonin mielestä mukanaan 

osaltaan tervettä kilpailua, mikä tehostaa myös julkisen puolen toimintaa. 

Kuitenkin yksityisklinikan rooli tulevaisuudessa jää nähtäväksi. Kuopiossa 

sivutoimista privaattia tekeviä onkologeja on tällä hetkellä yksi. Ongelmana on 

potilasmateriaalin vaikeus privaatissa hoidettavaksi sekä hoitojen kalleus ja 

monimutkaisuus. Lisäksi Johansson näkee yksityistoiminnan ongelmaksi 

ajoittain sen, että siellä saatetaan potilaille tarjota hoitoja, joiden 
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vaikuttavuudesta ei ole riittävästi näyttöä. Riskinä on se, että potilaat alkavat 

vaatia samoja hoitoja myös julkisella puolella. 

 

Erikoislääkäritarve vuonna 2020 

 

Johanssonin mukaan alan kehittämisessä ollaan jo pahasti myöhässä. Edes 

tällä hetkellä ei voida vastata kaikkeen tarpeeseen ja tarve tulee 

lähitulevaisuudessa entisestään voimakkaasti kasvamaan. Alalle tulisi nopeasti 

perustaa uusia virkoja ja ne pitäisi pyrkiä täyttämään. Jo nyt on näkyvissä se, 

että henkilökunnan vaihtuvuus on ollut suurta liian suuren työmäärän vuoksi. 

Tällä hetkellä koulutusvolyymi riittää vastaamaan eläkepoistumaan, mutta ei 

lisääntyvään tarpeeseen. Tarvittavan erikoislääkärimäärän vuonna 2020 

Johansson arvelee olevan kolminkertaisen nykyiseen verrattuna. 

 

Erikoislääkärikoulutus 

 

Onkologian koulutus kestää Suomessa 5 vuotta. Suomessa erikoislääkäri saa 

ns. kaksoispätevyyden, eli tutkintoon kuuluu sekä lääkehoidon että sädehoidon 

pätevyys. Euroopassa vastaava tutkinto on muissa Pohjoismaissa sekä Iso-

Britanniassa. Ongelmana on se, että suomalaista tutkintoa ei haluttaisi useissa 

maissa tunnustaa riittäväksi kummankaan hoitomuodon osalta. Tämä siitä 

huolimatta, että Suomessa on Euroopan parhaat syöpätautien hoitotulokset. 

Asian vaikuttaa myös eurooppalainen valtataistelu lääke- ja sädehoidon välillä. 

 

Ns. 50/50-sääntö ei ole voimassa onkologiassa. Johansson ei näe tälle 

myöskään tarvetta. Hoidollisesti yliopistosairaalassa ja keskussairaalassa 

annettavalla hoidolla ei ole juurikaan eroa. Asenteellisesti tosin voisi olla hyvä 

työskennellä myös keskussairaalatasolla. Tähän ei Johanssonin mukaan voida 

ketään kuitenkaan pakottaa. Palveluihin on tälläkin hetkellä pyritty 

hyväksymään mahdollisimman paljon keskussairaalassa tehtyä palvelua. Jos 

keskussairaalassa on toimiva sädehoitoyksikkö, voidaan siellä suoritettua 

palvelua hyväksyä tutkintoon 1 vuosi 9 kuukautta, eli lähes puolet palvelusta. 
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Keskussairaaloiden ylilääkärien näkemyksiä 
 

Tätä selvitystä varten tehtyyn kyselyyn on saatu vastaukset lisäksi Keski-

Suomen ja Pohjois-Karjalan keskussairaaloista. 

 

Vastauksista käy ilmi, että erikoislääkärien virkoja on tällä hetkellä runsaasti 

täyttämättä keskussairaaloissa. Hakijoita avoimiin virkoihin ei myöskään ole 

ollut. Onkologitarpeen vuonna 2020 arveltiin olevan 120%-130% nykyiseen 

verrattuna. Lisäyksen syyksi arveltiin väestön vanhenemista, hoitojen 

kehittymistä ja vaatimusten kasvamista. Koulutusta esitettiin kehitettäväksi 

toisaalta luomalla erikoistuville ns. koulutusputket, jotka sisältävät kaikki 

tarvittavat palvelut ja toisaalta IT-koulutuksen lisäämistä siten, että suurempi 

osa koulutuksesta voitaisiin suorittaa keskussairaalatasolla. 

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Syöpätautien erikoislääkäreitä asui vuoden 2008 lopussa Kuopion yliopistollisen 

sairaalan erityisvastuualueella yhteensä 19 (14 naista). Seuraavan 12 vuoden 

aikana näistä jää eläkepoistuman kautta pois työelämästä yhteensä 7 (4+3) 

erikoislääkäriä, eli noin 0,6 erikoislääkäriä/vuosi. Eläkepoistuma kiihtyy 

lähestyttäessä vuotta 2020. 
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Kuopion yliopistosta valmistui vuosina 1999-2008 yhteensä 9 erikoislääkäriä, eli 

0,9/vuosi.  

 

 
 

Jos vuosituotokseksi arvioidaan 0,9 erikoislääkäriä/vuosi, saadaan Kuopion 

yliopiston nettotuotokseksi 0,3 (0,9-0,6) erikoislääkäriä/vuosi. Tällä 

tuotantotahdilla vuonna 2020 olisi erikoislääkärimäärässä tapahtunut 3 

erikoislääkärin lisäys KYSin erva-alueella. Kuopion yliopistosta valmistuneista 

32-52-vuotiaista erikoislääkäreistä 79% asuu tällä hetkellä KYSin erva-alueella 

ja saman ikäisistä erva-alueella asuvista erikoislääkäreistä 85% on valmistunut 

Kuopion yliopistosta. Näistä osuuksista lasketulla liikkuvuuskertoimella (0,93) 

korjattu tuotos on 0,8 erikoislääkäriä/vuosi, jolloin nettotuotokseksi saadaan 0,2 

(0,8-0,6) erikoislääkäriä/vuosi. Tällöin vuonna 2020 KYSin erva-alueen 

erikoislääkärimäärä olisi lisääntynyt 22:een. Ylilääkärien arvio tarpeesta vuonna 

2020 on 213% nykyisestä erikoislääkärimäärästä. Tämä tarkoittaisi 40 

erikoislääkäriä vuonna 2020. 
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Selvitysmiehen arvio alasta 

 

Onkologia on jo tällä hetkellä vaikeuksissa rekrytoinnissa ja tarpeeseen 

vastaamisessa. Alan kehitys on ollut huimaa ja tahti tulee pysymään vähintään 

samana. Tämä asettaa tulevaisuudessa suuria haasteita riittävään työvoiman 

rekrytointiin. Alalle tulisi nopeasti saada lisää virkoja ja virkoihin tulisi saada 

rekrytoitua riittävästi lääkärityövoimaa vastaamaan sekä nykyistä että tulevaa 

tarvetta. Kriittistä on nuorten lääkärien houkutteleminen alalle. Tähän 

vaikuttavat sekä työolosuhteet että palkkaus. Molempiin tarvitaan joustavuutta. 



154 

 

UROLOGIA 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaus KYSin ylilääkäriltä. 

Vastauksen perusteella alan tilanne on tällä hetkellä kohtuullinen.  Kysyntä 

ylittää kuitenkin tarjonnan ja alueella on arviolta viiden urologin vaje. Alan 

erikoislääkäritarvetta lisää tulevaisuudessa väestön vanhenemisesta johtuva 

eturauhassairauksien lisääntyminen. Erikoislääkäritarpeen vuonna 2020 

arvioitiin olevan 200 % nykyisestä.  

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen 13:sta urologian erikoislääkäristä jää seuraavan 12 vuoden aikana 

eläkepoistuman kautta pois työelämästä noin 0,6 erikoislääkäriä/vuosi. 
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Kuopion yliopiston tuotos vuosina 1999-2008 oli noin 0,3 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotoksella vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 9 erikoislääkäriä. 

Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 26 erikoislääkäriä. 

 

 
 
Selvitysmiehen arvio alasta 

 

Nykyinen koulutusvolyymi ei riitä korvaamaan alan eläkepoistumaa. Lisäksi 

erikoislääkärien tarve kasvaa voimakkaasti tulevaisuudessa johtuen 

ikääntyneiden miesten ja heidän sairauksiensa määrän kasvamisesta. Alalle 

tulisi kouluttaa lisää erikoislääkäreitä. 
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VERISUONIKIRURGIA 
 

Ylilääkärin näkemyksiä 

 

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn saatiin vastaus KYSin ylilääkäriltä. 

Vastauksen perusteella alan tilanne on tällä hetkellä kohtuullinen.  Yhtä 

erikoislääkärin virkaa hoitaa erikoistuva lääkäri. Alueelle tarvittaisiin yksi 

erikoislääkärin virka lisää. Koulutuksessa on ongelmana nykyinen liian suppea 

erikoisala, joka ei anna kunnollisia valmiuksia toimia keskussairaaloiden sydän- 

ja verisuonikirurgian viroissa. Alan erikoislääkäritarvetta lisää tulevaisuudessa 

väestön vanhenemisesta ja erityisesti diabeteksesta johtuva valtimosairauksien 

lisääntyminen. Erikoislääkäritarpeen vuonna 2020 arvioitiin olevan 200 % 

nykyisestä.  

 

Arvio alasta vuonna 2020 
 

Alueen neljästä verisuonikirurgian erikoislääkäristä kukaan ei ole jäämässä 

eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä.  
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Verisuonikirurgian erikoislääkäriksi on voinut valmistua vuodesta 2003 alkaen. 

Kuopion yliopiston tuotos vuosina 2003-2008 oli noin 0,3 erikoislääkäriä/vuosi.  

 

 
 

Nykyisellä tuotoksella vuonna 2020 KYSin erva-alueella olisi 8 erikoislääkäriä. 

Ylilääkärin arvion mukaan tarve olisi 8 erikoislääkäriä. 

 

 
 

Selvitysmiehen arvio alasta 
 

Alalla on lisääntyvää tarvetta erikoislääkäreille. Nykyinen koulutusvolyymi riittää 

kuitenkin vastaamaan tarpeeseen. 
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SELVITYKSEN YHTEENVETO 
 

KYSin erityisvastuualueen tilanne vuoteen 2020 

 

Tässä selvityksessä on pyritty arvioimaan KYSin erityisvastuualueen 

erikoislääkäritilannetta vuoteen 2020 sekä yleisesti että erikoisalakohtaisesti. 

Selvityksen pohjana on käytetty Lääkäriliitosta saatua tilastotietoa sekä alueen 

sairaaloiden ylilääkäreiltä kyselylomakkeella saatua tietoa. Tämän lisäksi 

kymmenen kyselynvastausten perusteella valitun erikoisalan ylilääkäriä on 

haastateltu alan tarkemman tilanteen selvittämiseksi. 

 

KYSin erityisvastuualueen erikoislääkäritilanne vuonna 2009 on kaksijakoinen. 

Toisaalta suuremmissa sairaanhoitopiireissä, erityisesti Pohjois-Savossa ja 

Keski-Suomessa, lääkäritilanne on muutamia erikoisaloja lukuun ottamatta 

kohtuullinen ja ikärakenne tulevaa eläkepoistumaa ajatellen on varsin hyvä. 

Toisaalta pienemmissä Etelä- ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä on tällä hetkellä 

useilla erikoisaloilla vakavia rekrytointiongelmia ja eläkepoistuma on seuraavina 

vuosina runsasta yli puolen nykyisistä erikoislääkäreistä jäädessä eläkkeelle 

vuoteen 2020 mennessä. Väestön ikääntyminen vaikuttaa tulevaisuudessa 

työvoiman tarpeeseen koko KYSin erityisvastuualueella lisääntyvänä hoidon 

tarpeena.  Yhdessä eläkepoistuman kanssa tämä asettaa suuren haasteen 

koko erityisvastuualueen, mutta erityisesti pienten sairaanhoitopiirien 

terveydenhuollolle.  

 

Erikoislääkäritarve kasvaa KYSin erityisvastuualueella, kuten muuallakin 

Suomessa, lähivuosina merkittävästi. Tässä selvityksessä mukana olleista 41 

erikoisalasta 37 alalla erikoislääkäritarpeen arvioitiin olevan vuonna 2020 

suurempi kuin nykyinen erikoislääkärimäärä arvioiden vaihdellessa 109% ja 

250% välillä. Vain yhdellä erikoisalalla, yleiskirurgiassa, tarpeen arvioitiin olevan 

vuonna 2020 pienempi kuin nykyinen erikoislääkärimäärä. Samalla näyttäisi 

siltä, että Kuopion yliopiston nykyinen erikoislääkärien koulutusvolyymi ei tule 

vastaamaan alueen kasvavaan erikoislääkäritarpeeseen.  Nykyisellä 
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koulutusvolyymilla selvityksessä mukana olevilla erikoisaloilla tulisi olemaan 

vuonna 2020 noin 50-150 erikoislääkärin vaje tarpeeseen verrattuna. 

 

Tilanteen ratkaisemiseksi on mietittävä avoimesti erilaisia keinoja. Esimerkiksi 

Etelä- ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien yhdistämisestä on käyty viime vuosina 

keskustelua. Aivan viime aikoina on herätetty ajatus suuremmasta Pohjois-

Savon sairaanhoitopiirin ympärille perustettavasta sairaanhoitopiiristä, johon 

kuuluisivat Keski-Suomea lukuun ottamatta kaikki nykyisen erityisvastuualueen 

sairaanhoitopiirit. Nykyistä tilannetta eri näkökulmista tarkastelevat ajatukset 

ovat kannatettavia ja erilaiset vaihtoehdot on syytä selvittää. Samalla on 

kuitenkin huomioitava, että kasvavaan tarpeeseen ei nykyresurssein kyetä 

mahdollisesti vastaamaan. Perusteellinen keskustelu siitä, millä tasolla ja 

periaatteilla potilaita tulevaisuudessa hoidetaan, olisi käynnistettävä 

välittömästi. Näin olisi mahdollista välttää tilanne, jossa joudutaan tekemään 

merkittäviä ja kauaskantoisia ratkaisuja pakon edessä ja huonosti 

valmistautuneena. 

 

Kuopion yliopiston lääkäri- ja erikoislääkärikoulutus 
 

Kuopion yliopisto on ollut lähes koko 2000-luvun ajan eniten lääketieteen 

opiskelijoita sisään ottava yliopisto. Ainoastaan Turun yliopistossa oli vuosina 

2003-2006 suurempi sisäänotto niin sanotun muuntokoulutuksen vuoksi. 

Ensimmäiset suuremmat opiskelijaryhmät ovat tällä hetkellä valmistuneet tai 

valmistumassa lääketieteen lisensiaateiksi. Tilannetta voisi kuvata etsikkoajaksi 

monille erikoislääkäripulasta kärsiville erikoisaloille. Panostamalla nyt 

voimakkaasti oman erikoisalan markkinointiin nuorille lääkäreille olisi 

mahdollista parantaa alan erikoislääkäritilannetta tulevaisuudessa. Asia vaatii 

innovatiivisuutta ja  joustavien rekrytointikeinojen mahdollistamista erikoisalojen 

ylilääkärien ja vastuuhenkilöiden lisäksi myös sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien 

johtajilta sekä alueen päättäjiltä. Erikoistuvien lääkärien koulutusvirkoja olisi 

monilla aloilla syytä lisätä voimakkaasti sekä lisääntyvä erikoistuvien lääkärien 

määrä että paheneva erikoislääkäripula huomioiden. 
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Vaikka lähitulevaisuudessa Kuopion yliopistosta valmistuu nykyistä enemmän 

lääkäreitä, on muistettava että muutaman viime vuoden aikana heitä on 

valmistunut aikaisempaa vähemmän. Tämä voi tarkoittaa seuraavien vuosien 

aikana vähäisempää valmistuvien erikoislääkärien määrää. Samalla 

eläkepoistuma kiihtyy monilla aloilla. Tämä johtaa todennäköisesti lähivuosina 

erikoislääkäripulan pahenemiseen yhä useammilla erikoisaloilla ennen kuin tällä 

hetkellä lisääntyvä valmistuvien lääketieteen lisensiaattien joukko käy läpi oman 

erikoislääkärikoulutuksensa. Yksi ratkaisu tilanteeseen voisi olla pyrkiä 

pidentämään vanhempien erikoislääkärien työuraa panostamalla työssä 

viihtymiseen ja mahdollistamalla osa-aikainen työskentely.  

 

Syksyllä 2007 jätettiin STM:n ja OPM:n asettamien selvityshenkilöiden raportti 

erikoislääkärikoulutuksen uudistamisesta ja tätä selvitystä tehtäessä uudistuksia 

on mietitty lääketieteellisten tiedekuntien dekaanien johdolla. On oletettavaa, 

että prosessin seurauksena erikoislääkärikoulutus tulee kohtaamaan joitain 

muutoksia. Taustalla on osittain epäonnistuneeksi katsottu vuonna 1998 

voimaan tullut asetus erikoislääkärikoulutuksesta, jonka mukaan erityisesti 

kirurgiassa ja sisätaudeissa mahdollistettiin suora kouluttautuminen 

aikaisemmin  kirurgian ja sisätautien erikoislääkäritutkinnon jälkeen suoritetuille 

suppeille erikoisaloille. Tämän on katsottu johtaneen ongelmiin erityisesti 

keskus- ja aluesairaalatasoilla yleisosaamisen puutteina. 

 

Erikoislääkärikoulutusta arvioitaessa on huomioitava myös sen vaikutus 

yliopistoa ympäröivän alueen terveydenhuoltoon. Tämän selvityksen perusteella 

näyttää hyvin vahvasti siltä, että yliopiston vaikutus ympäristönsä 

lääkäritilanteeseen on merkittävä. Kaikista Kuopion yliopistosta valmistuneista 

erikoislääkäreistä 74% jää KYSin erityisvastuualueelle ja 44% Pohjois-Savon 

sairaanhoitopiirin alueelle. Tässä selvityksessä mukana olevilta erikoisaloilta 

valmistuneista erikoislääkäreistä 80% jää KYSin erityisvastuualueelle. Toisaalta 

90% Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen 32-52-vuotiaista erikoislääkäreistä 

on valmistunut Kuopion yliopistosta. Erilaisissa selvityksissä Pohjois-Savon 
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sairaanhoitopiirin lääkäritilanne on ollut yksi Suomen parhaista (esim. Vänskä, 

Kangas 2008). Kuopion yliopiston ja yliopistollisen sairaalan merkitys alueen 

terveydenhuollolle on siis erittäin suuri hoidollisten tekijöiden lisäksi myös 

koulutuksen ja työvoiman riittävyyden suhteen. 

 

Erikoisalakohtaiset arviot vuoteen 2020 
 

Alakohtaisten erikoislääkärimäärien arvioiden esittäminen 12 vuoden päähän on 

haastavaa. Tässä selvityksessä on lähdetty pelkistetystä mallista, jossa 

tilannetta on arvioitu tilastotietoihin perustuen. Selvitys on aloitettu arvioimalla 

eläkepoistuman ja koulutusvolyymin avulla erikoislääkärimäärän vuosittainen 

muutos alueella. Tätä on verrattu ylilääkärien esittämään arvioon tulevasta 

erikoislääkäritarpeesta. Erikoislääkäritarpeeseen vaikuttavat monet tekijät. Näitä 

ovat esimerkiksi väestön terveys ja ikärakenne, taloudellinen tilanne, palvelujen 

käytössä ja tarjonnassa tapahtuvat muutokset, lääketieteen kehitys sekä monet 

lääkärikunnassa ja ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Tämän 

selvityksen lähtökohtana on ollut, että professori, koulutusvastaava tai ylilääkäri 

on paras henkilö arvioimaan alansa tulevaisuuden erikoislääkäritarvetta. 

Tarpeen arviointi ei kuitenkaan ole helppoa ja esitettyjä arvioita pitää 

tarvittaessa kyseenalaistaa. 

 

Arvioinnissa on pienimpiä erikoisaloja lukuun ottamatta käytetty työvoiman 

liikkuvuutta kuvaavaa liikkuvuuskerrointa. Kerrointa on käytetty, koska 

erityisvastuualueen heterogeenisyyden vuoksi ei voida olettaa kaikkien alueen 

erikoislääkärien valmistuvan Kuopion yliopistosta tai vastaavasti kaikkien 

Kuopiosta valmistuvien erikoislääkärien jäävän alueelle. Erikoisalakohtaiset 

vaihtelut työvoiman liikkuvuudessa ovat suuret. Kertoimella on estimoitu 

erikoisalakohtaisesti Kuopion yliopiston erikoislääkärituotoksen todellista 

vaikutusta alueen erikoislääkäritilanteeseen. Kerroin on yksinkertainen työkalu 

johon liittyy virhelähteitä ja jonka tehoa on siksi arvioitava alakohtaisesti. Tästä 

syystä sen rinnalla on aina esitetty myös ilman kerrointa laskettu kuvaaja 

erikoislääkärimäärän kehityksestä. 
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Eri erikoisalojen tilanteet vaihtelevat KYSin erityisvastuualueella suuresti. 

Varsinkin psykiatrisilla aloilla (pois lukien oikeuspsykiatria) sekä syöpätaudeissa 

on suuria ongelmia saada jo nykyiset tehtävät hoidettua, puhumattakaan 

tulevaisuudessa merkittävästi lisääntyvään tarpeeseen vastaamisesta.  Näillä 

erikoisaloilla tarvitaan nopeita toimia riittävän työvoiman ja erityisesti nuorten 

lääkärien houkuttelemiseksi alalle. Avainasemassa ovat alan markkinointi sekä 

erilaiset työaikaratkaisut ja palkkaus, joihin tarvitaan riittävää joustoa. 

Psykiatriassa tulevaisuuden tilanteeseen vaikuttaa suuresti käynnissä oleva 

erikoislääkärikoulutuksen uudistus, jossa on suunniteltu psykiatrian alojen 

koulutukseen merkittäviä muutoksia. Erityisesti nuoriso- ja oikeuspsykiatrian 

alojen jatkuminen itsenäisinä erikoisaloina on ollut pohdittavana. Mahdolliset 

muutokset vaikuttavat myös rekrytointiin tulevaisuudessa. 

 

Muutamilla, erityisesti kirurgisilla ja sisätautisilla, erikoisaloilla voi 

tulevaisuudessa olla vaarana ylikoulutus. Tilannetta on näiden erikoisalojen 

kohdalla tarkasteltava kriittisesti ja uskallettava tehdä tarvittaessa rohkeita 

ratkaisuja koulutusvolyymin pienentämisestä.  

 

KYSin erityisvastuualueella ei ole tällä hetkellä riittävästi erikoistuvien lääkärien 

virkoja. Niitä perustettaessa on otettava huomioon myös lähitulevaisuudessa 

kasvava nuorten erikoistumisvaiheeseen tulevien lääkärien määrän kasvu. 

Virkoja on lisättävä erityisesti aloilla, joilla on pulaa erikoislääkäreistä. Virkoja 

tulisi olla riittävästi myös keskussairaaloissa. Toisaalta erikoisaloilla joilla on 

vaaraa ylikoulutuksesta, erikoistuvien lääkärien virkoja on uskallettava 

tarvittaessa vähentää. Virkapohjia säätelemällä on mahdollista ohjata nuoria 

lääkäreitä hakeutumaan niille erikoisaloille, joilla on pulaa työvoimasta. Samalla 

ohjaus tapahtuu nuorten lääkärien omaan kiinnostukseen pohjautuen lääkärien 

valitessa toiseksi tai kolmanneksi mieluisimman erikoisalan niissä tapauksissa, 

joissa mieluisin erikoisala ei ole mahdollinen. 
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Viime vuosina on puhuttu paljon vuoden 1998 erikoisalauudistuksen 

aiheuttamasta yleisosaamisen puutteesta. Ongelmia on katsottu olevan 

erityisesti kirurgiassa ja sisätaudeissa. Asia on koskettanut enemmän kirurgiaa, 

koska sisätaudeissa kardiologeja ja joitain gastroenterologeja lukuun ottamatta 

käytännössä kaikki erikoislääkärit ovat suorittaneet edelleen sisätautien 

erikoislääkärin tutkinnon ennen suppeaa tutkintoa. Toisaalta kirurgiassa alan 

kehitys on johtanut eri alojen eriytymiseen siten, ettei paluuta ensin 

suoritettavaan yleiskirurgian tutkintoon nähdä alan sisällä enää mahdolliseksi. 

Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että tulevassa erikoislääkärikoulutuksen 

uudistuksessa sisätaudit palaavat pääsääntöisesti vanhaan järjestelmään kun 

taas kirurgit jatkaisivat käytännössä nykyistä mallia. 

 

Suunnitteilla oleva erikoislääkärikoulutuksen uudistus antaa valmistuttuaan 

suuntaviivat suomalaiselle erikoislääkärikoulutukselle ainakin seuraaviksi 5-10 

vuodeksi. Uudistus on syytä tehdä harkiten. On mahdollista, että koulutus ei voi 

toteutua parhaimmillaan vain yhtä kaavamaista mallia käyttäen. Eri erikoisaloille 

olisi nykyistä paremmin mahdollistettava alalle parhaiten sopivan oman 

koulutusmallin kehittäminen. Tiedekunnille ja alueellisille neuvottelukunnille 

tulisi valtakunnallisten linjausten puitteissa antaa enemmän liikkumatilaa 

koulutusta suunniteltaessa ja järjestettäessä. 

 

Tätä selvitystä tehtäessä erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen suuntaviivat 

eivät ole kaikilta osin olleet selvillä, joten selvitys on tehty uudistusta edeltävään 

tilanteeseen pohjautuen. Selvityksessä tehtyjä johtopäätöksiä on arvioitava 

uudistuksen jälkeen tarvittaessa erikoisalakohtaisesti uudestaan. 
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JULKAISUN KIRJOITUSOHJEET
 
Julkaisupolitiikka 
 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisu-
sarja julkaisee ensisijaisesti sairaanhoitopii-
rin ja KYSin toimintaan liittyviä aihepiirejä. 
Tätä kuitenkaan ei pidetä ehdottomana 
velvoitteena. Julkaisusarjan tavoitteena on 
KYSissä ja koko sairaanhoitopiirissä tehtä-
vää tutkimus- ja selvitystyötä koskevan tie-
don levittäminen tarjoamalla tiedotuskana-
va sellaisille julkaisuille, joille on vaikea 
löytää sopivaa kanavaa muissa foorumeis-
sa.  
 
Julkaisulajit ovat: 
- alkuperäistutkimukset 
- selvitykset 
- raportit 
- työryhmämietinnöt 
- audiovisuaaliset tuotteet 
 
Alkuperäistutkimus on uutta tietoa tai 
tulkintaa sisältävä tieteellinen kirjallinen 
tuote. 
 
Selvityksellä tarkoitetaan jotakin selvittä-
vää lausuntoa, ilmoitusta, selontekoa tai 
selostusta. Selvityksessä punnitaan yleen-
sä jonkin seikan etuja ja haittoja. 
 
Raportilla tarkoitetaan painotuotetta, jonka 
sisällöllisenä painopisteenä on tiedotus, 
selonteko tai tilannekatsaus. 
 
Työryhmämietintö on toimikunnan tms. 
erityisestä toimeksiannosta laadittu selvi-
tys, joka koskee jonkin asian tai asiaryh-
män järjestämistä. 
 
Audiovisuaalisia tuotteita (elektronisia 
tuotteita) ovat mm. videot, elokuvat, radio- 
ja TV-ohjelmat sekä CD-ROM�–levyllä ole-
vat tuotteet. Audiovisuaalisen tuotteen 
asia- /tietosisältö rinnastetaan raportin ja 
selvityksen sisältöön.  
 

 
 
 
 
Vuosi- ja toimintakertomukset, tilinpäätök-
set, toimintasuunnitelmat, toimintatilastot, 
ohjeet, säännöt ja muut vastaavat määrä-
aikaisjulkaisut eivät sisälly julkaisusarjaan. 
Gradu- ja lisensiaatintyöt sekä väitöskirjat 
voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä julkai-
susarjaan. 
 
 
Toimituskunta 
 
Julkaisusarjan toimituskunnan on nimen-
nyt hallintokeskuksen johtoryhmä (HAJO). 
Siihen kuuluvat seuraavat henkilöt:  
 
Jorma Penttinen 
johtajaylilääkäri 
puheenjohtaja puh. (017) 172 110 
 
Martti Kansanen  
hallintoylilääkäri puh. (017) 172 111 
 
Merja Miettinen  
hallintoylihoitaja puh. (017) 173 592 
 
Pekka Piironen 
suunnittelupäällikkö 
toimittaja  puh. (017) 173 596 
 
Varpu Puskala  
viestintäpäällikkö puh. (017) 172 004 
 
Toimituskunnan tehtävänä on ylläpitää toi-
mitusperiaatteita ja hyväksyä sarjaan tarjo-
tut uudet julkaisut. Toimituskunta kokoon-
tuu toimittajan / puheenjohtajan kutsuma-
na. Toimituskunta kokoontuu kerran vuo-
dessa tammikuun loppuun mennessä 
myös linjatakseen toimintaansa. 
 
Toimituskunnan käsittelyn minimiaika on 
kolme viikkoa. Toimituskunta hyväksyy kä-
sikirjoituksen joko sellaisenaan, pyytää 
siihen muutoksia tai hylkää sen. Toimittaja 



 
 

 

ilmoittaa tekijälle toimituskunnan päätök-
sen. Julkaisun minimipainos on 50 kpl. 
 
Mikäli toimituskunta katsoo julkaisulla ole-
van kansainvälistä merkitystä, se voi pyy-
tää tekijältä kuvailulehden englanninkieli-
senä. Avainsanat ovat sekä englannin- että 
suomenkieliset.  
 
 
Käsikirjoituksen tarjoaminen  
julkaisusarjaan 
 
Julkaisusarjaan tarjottava käsikirjoitus lä-
hetetään toimittajalle viitenä paperikappa-
leena (A4 koko). Käsikirjoitus tulee olla 
viimeistelty ja alla olevien kirjoitusohjeiden 
mukaisesti laadittu. Toimittaja antaa tarvit-
taessa julkaisuprosessiin liittyviä lisäohjei-
ta.  
 
Audiovisuaalisista tuotteista lähetetään 
tiedot tuottajasta ja tuotteen keskeisestä 
sisällöstä. Tuote on toimitettava toimitus-
kunnan tarkasteltavaksi. 
 
 
 
Kirjoitusohjeet 
 
Käsikirjoituksen otsikkosivulle merkitään 
tarvittavat tiedot: tekijä(i)n ja kirjoituksen 
sekä sairaalan ja klinikan tai muun vastaa-
van yksikön nimi.  Otsikkosivun kääntöpuo-
lelle sivun yläosaan merkitään kirjoittajan 
(mikäli useampia kirjoittajia, ensimmäisenä 
mainitun) postiosoite. Toimitus huolehtii 
otsikkosivun puhtaaksi kirjoittamisesta sekä 
muista siihen kuuluvista merkinnöistä. 
 
Käsikirjoitukset varustetaan kuvailulehdel-
lä. Lomakepohjan saa sähköpostitse hal-
lintokeskuksesta toimistosihteeri Mirja Ekil-
tä, puh. 173598.  Lomakepohjan kohdat 
avainsanat, kokonaissivumäärä, ISBN ja 
kpl-hinta jätetään täyttämättä. Kuvailulehti 
kirjoitetaan Arial-fontilla; pistekoko ei saa 
olla pienempi kuin 10. Tiivistelmästä tulee 
käydä ilmi seuraavat asiat: 

 
- miksi tutkimus tai kirjoitus tehtiin 
- mitä ja miten tutkittiin 
- mitä löydettiin ja mitä tulokset merkitsevät 
Kuvailulehden jälkeen sijoitetaan korkein-
taan 1 sivun pituinen 1 rivivälillä kirjoitettu 
mahdollinen englanninkielinen abstrakti ja 
esipuhe.  Näiden jälkeen tulee sisällys-
luettelo. 
 
Varsinainen teksti kirjoitetaan Arial-fonttia 
käyttäen pistekoolla 12 ja rivivälillä 1,5.  
Taulukko- ja kuviotekstit kirjoitetaan rivivä-
lillä 1. 
 
Pääotsikot kirjoitetaan vahvennettuna suur-
aakkosilla (versaalilla) pistekoolla 15. Vä-
liotsikot kirjoitetaan vahvennettuna pien-
aakkosilla (gemenalla) pistekoolla 12. 
Teksti tasataan molemmista reunoista. Se-
kä sivu- että ylä- ja alamarginaaliksi jäte-
tään n. 3 cm. Kappaleet erotetaan toisis-
taan tyhjällä rivillä. 
 
Sivunumerointi aloitetaan varsinaisen 
tekstin toiselta sivulta (= ensimmäinen sivu 
ilman sivunumeroa). Sivunumerot merki-
tään ylämarginaaliin sivun keskikohtaan.  
Vaihtoehtoisesti parittomat numerot on 
mahdollista merkitä sivun oikeaan laitaan 
ja parilliset vasempaan laitaan. 
 
Kieliasuun tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. Virkkeiden ja kappaleiden tulee olla 
lyhyitä ja selkeitä; vierasperäisiä sanoja 
tulee välttää, mikäli suomenkielisiä vasti-
neita on olemassa. Lyhenteitä on mahdol-
lisuuksien mukaan vältettävä. Jos niitä käy-
tetään, vain tavallisimmat lyhenteet voi jät-
tää selittämättä.  Muutoin sana tulee kirjoit-
taa ensimmäistä kertaa esiintyessään ko-
konaisena ja sen perään sulkeisiin lyhen-
ne, jota kirjoituksessa myöhemmin käyte-
tään. 
 
 
Tekstiviitteet 
 
Tekstiviitteiden käytössä sovelletaan Duo-
decimin lääketieteellisen aikakausikirjan 



 
 

 

menettelytapoja: 
 
- Tekijä(i)n sukunimi ja vuosiluku merki-

tään sulkeisiin viittauksen jälkeen. 
- Kun tekijöitä on 2, merkitään molemmat 

nimet. Jos tekijöitä on useampia kuin 
kaksi, kirjoitetaan vain ensimmäisen 
nimi ja lisäksi lyhenne ym. esim. (Kon-
tula  ym. 1998).  

 
- Jos samoissa sulkeissa on useita viittei-

tä, ne kirjoitetaan aikajärjestykseen, 
samalta vuodelta olevat viitteet aakkos-
järjestykseen.  

 
- Lähdeviittausmerkinnöissä erotetaan 

yhden ja useamman virkkeen lainaus 
toisistaan pistemerkinnöillä seuraavasti:  
- Kun viittaus koskee vain yhtä edellä 

olevaa virkettä, on merkitsemistapa 
seuraava: Tässä on lainattu virke 
(Kontula  1998). 

 
- Kun viittaus koskee useita edellä 

olevia virkkeitä, käytetään seuraavaa 
merkitsemistapaa: Tässä on useita 
virkkeitä koskeva asiakokonaisuus 
lainattu. (Kontula 1988). 

 
- Lähde voidaan merkitä myös aloittamal-

la lainaus nimellä, esim.: Kontulan 
(1998) mukaan �… 

 
- Jos tekstiviitteessä on saman tekijän eri 

vuosilta olevia julkaisuja, erotetaan 
vuosiluvut pilkulla esim. (Lahtinen 
1990, 1991).  

 
- Jos samalla kirjoittajalla on samalta 

vuodelta useita julkaisuja, erotetaan ne 
vuosilukuun liitettävällä kirjaimella 
(1990a, 1990b jne.). 

 
- Audiovisuaalisiin lähteisiin viitatessa 

sovelletaan samoja yleisperiaatteita 
kuin painettujen  lähteidenkin. Sulkei-
siin merkitään tekijä(i)n sukunimi ja 
vuosiluku. Tekijäksi katsotaan käsikirjoi-
tuksen laatija tai ohjaaja/tuottaja. 

 

 
Kirjallisuusluettelo 
 
Kirjallisuusluettelon tulee sisältää kaikki 
tekstissä mainitut viitteet ja vain ne. Kirjalli-
suusluettelo kirjoitetaan rivivälillä 1 ja jär-
jestetään kaikkien tekijöiden nimien mukai-
seen aakkosjärjestykseen numeroimatta 
viitteitä.  Jos tekijöitä on enemmän kuin 
kuusi, otetaan mukaan vain kolme ensim-
mäistä ja muiden osalta merkitään ym. 
Kunkin viitteen loppuun merkitään piste. 
 
Milloin lähteeseen merkitään sekä painota-
lon nimi että painopaikan nimi, erotetaan 
nämä toisistaan pilkulla. Lehtien nimien 
lyhenteissä noudatetaan Index Medicus - 
järjestelmää ja lähteiden merkitsemista-
vassa Vancouver-järjestelmää, mikä ilme-
nee seuraavista esimerkeistä: 
 
Babor T F, Ritson E B, Hodgson J R. Alco-
hol-related problems in the primary health-
care setting: a review of early intervention 
strategies. Br J Addict 1986; 8: 23-46. 
 
Capron I. Pharmacologic approaches to the 
treatment of atherosclerotic arterail ob-
struction. J Cardiovasc Pharmacol 1995; 25 
Suppl 2: S40-S43. 
 
Lancet. Rise and fall of diseases (pääkirjoi-
tus). Lancet 1993; 341: 151. 
 
Sadeh A, Anders T. Sleep disorders. Kir-
jassa: Zeanah C H, toim. Handbook of in-
fant mental health. New York: Guilford 
Press, 1993, s. 305-16. 
 
Alkuperäistutkimuksen merkitsemistapa on 
seuraava: 
Conrad P. Identifying hyperactive children. 
D.C.Heath, Lexington, Mass. 1976. 
 
Conrad P, Schneider JW. Deviance and 
medicalization: from badness to sickness. 
The C.V.Mosby Company, St. Louis 1980a. 
 
Raporttien ja komiteanmietintöjen merkitse-



 
 

 

mistapoja ovat seuraavat: 
 
Kontula O & Koskela K: Mustasukkaisuus 
ja terveys. Sosiaali- ja terveyshallitus. Ra-
portteja 1991: 12. Hki 1991. 
Ympäristön ja kehityksen Suomen toimi-
kunnan mietintö. Komiteanmietintö 1989:9. 
Hki 1989. 
 
Kirjallisuuden referoinnissa tulisi suosia 
kotimaisia tai sellaisia ulkomaisia julkaisu-
sarjoja, jotka lukija voi helposti tavoittaa. 
Liian monien viitteiden välttämiseksi voi-
daan viitata yleisesti saatavilla oleviin yleis-
katsauksiin tai vastaaviin.  Lisäksi on hyvä 
muistaa, että runsaslukuinen viittaus omiin 
julkaisuihin voi ärsyttää lukijoita. 
 
Viittaus julkaisemattomiin havaintoihin 
mainitaan sulkeissa vain tekstiosassa, 
esim.: (Jussila, julkaisematon havainto 
1991). Jos kirjoitus on hyväksytty julkaista-
vaksi, se merkitään kirjallisuusluetteloon 
seuraavasti:  
 
Leivo: Jääveteen hukkuneen elvytys. Duo-
decim 1991 (painossa). 
 
Audiovisuaaliset elektronisessa muodos-
sa olevat lähteet merkitään myös lähde-
luetteloon. Merkitsemisessä käytetään sa-
moja periaatteita kuin painetuista lähteistä-
kin. Lähdeviittauksella on seuraava yleisra-
kenne: 
 
Tuottaja, johon kuuluu tekijän tai tekijäin 
sukunimi ja etunimen alkukirjan. (piste) 
Laitoksen ja yksikön nimi: (kaksoispiste) 
Tuotteen tai teoksen nimi, (pilkku) tyyppi 
(esim. video tai CD-ROM), (pilkku) doku-
mentin saatavuustiedot, (pilkku) Paikka-
kunta ja dokumentin valmistumisvuosi. 
(piste)  
 
Esimerkki merkitsemistavasta: 
 
Leino E. KYS Kuntoutustoiminta: Täyttä 
elämää apuvälineillä, video, KYS AV-
yksikkö, Kuopio 2003.  

  
 Lisätietoja elektronisten lähteiden merkit-
semisestä lähdeluetteloon ja käytöstä saa 
teoksesta Rami Heinisuo ja Kai Ekholm: 
Elektronisen viittaamisen opas. Jyväskylä 
1997 (saatavissa KYSin tieteellisessä kir-
jastossa). 
 
 
 
Muita ohjeita 
 
Taulukon on oltava ymmärrettävä ilman 
artikkelitekstin samanaikaista lukemista, 
eikä siihen pidä sisällyttää tekstissä selos-
tettuja asioita. Samaa asiaa ei esitetä sekä 
kuvana että taulukkona. Taulukossa oleva 
teksti kirjoitetaan vaakasuoraan. Mittayksi-
köt merkitään mieluiten sulkeisiin sarak-
keen tai rivin selitystekstin yhteyteen. Mah-
dollisesti tarvittavat alaviitteet merkitään 
arabialaisin numeroin. Isot monisarakkeiset 
tai -riviset taulukot sijoitetaan mieluummin 
julkaisun liitteeksi. Taulukkoihin on laadit-
tava otsikkoteksti. 
 
Kuvia, piirroksia tai graafisia diagram-
meja voidaan käyttää täydentämään teks-
tiä. Myös värikuvia voidaan käyttää, mutta 
silloin on otettava kustannusseikat huomi-
oon. Kuvaukset on suoritettava siten, ettei 
kuvista ole tunnistettavissa potilaita. Potilas 
saa olla tunnistettavissa, mikäli häneltä on 
saatu kirjallinen lupa kuvan julkaisemi-
seen. 
 
Kaikissa kuvallisissa esityksissä tulee olla 
joko kuvateksti tai otsikko. Kuvat, kuviot ja 
taulukot on numeroitava, mikäli niihin viita-
taan tekstissä. 
 
Kustannuksista vastaa julkaisun tekijä 
(työyksikkö, tulosyksikkö tai yksityinen 
henkilö). Julkaisusarjaa toimitetaan oma-
kustannusperiaatteella, jolloin tekijältä pe-
ritään monistus- ja kansituskulut. Julkaisun 
kuvailulehdellä on laskettu ko. julkaisun 
kappalehinta, joka sisältää postitus- ja kä-
sittelykulut. Jos julkaisun tekijä myy tuotet-



 
 

 

taan ulkopuolisille, ostajalta tulee periä 
lakisääteinen arvonlisävero (8 %). 
 
Audiovisuaalisista tuotteista saa kopion 
maksua vastaan KYSin AV-yksiköstä. Niitä 
ei lainata. Myyntihinnan määrittelee tuotta-
ja (tekijä, klinikka tai muu yksikkö). Lähtö-
kohtana on omakustannushinta, johon lisä-
tään kopiointikulut ja tuottajan määrittele-
mä kohtuullinen kate tuotteen valmistus-
kustannusten peittämiseksi. Tuotetta myy-
täessä kuntayhtymän ulkopuolisille hintaan 
lisätään arvonlisävero (22 %). 
 
Audiovisuaalisten tuotteiden ostajille ei 
aseteta rajoituksia. Audiovisuaalisten tuot-
teiden omistajuus ja tekijänoikeus on KY-
Sillä.  Tuotteiden kopiointi ja jälleenmyynti 
on kielletty ilman tuottajan lupaa. Luvan voi 
myöntää tarvittaessa tuottaja. 
 
Audiovisuaalisen tuotteen teknisenä laatu-
vaatimuksena on, että tuote on editoitu ja 
se täyttää yleisesti hyväksytyt julkisuuskri-
teerit. Sisällölliset vaatimukset ovat samat 
kuin painotuotteillakin (Raportit, Selvityk-
set).  Toimituskunta hyväksyy myös audio-
visuaaliset tuotteet julkaisusarjaan. 
 
Jakelusta vastaa julkaisun tekijä siltä osin, 
mikä ylittää toimituksen tarpeen (toimitus 6 
kpl, tietyt kirjastot 12 kpl, eli yhteensä 18 
kpl). Painoksen minimikoko on 50 kpl. 
 
Henkreikä-lehteen laaditaan uusista jul-
kaisuista lyhyt esite. Tätä varten julkaisun 
tekijää pyydetään lähettämään Henkreiän 
toimitukseen Mirja Ekille noin 100 sanan 
pituinen artikkeli julkaisun keskeisestä si-
sällöstä tai sen tuloksista. Artikkelissa tulee 
mainita julkaisun nimi, tekijä ja julkaisun 
tilausosoite. 
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